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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu Birleşimde : 
1977 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının (1/494) 

(S. Sayısı : 499) tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 
17 Şıibat 1977 Perşembe günü saat 10.00'da top

lanılmak üzere Birleşime Saat (17 . 2 . 1977 Perşembe) 
00.13'te son verildi. 

Başkan 
Kemal Güven 
Divan Üyesi 

Ağrı 
Cemil Erhan 
Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 

BaşkanvekiH 
Mehmet Altınsoy 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaatlı 
Divan Üyesî 

Malatya 
Hüseyin Deniz 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Orhan Akkoyuıılu 

DİVAN ÜYELERİ : Enver Akova (Sivas), İlhami Çetin (Yozgat), 

BAŞKAN — Mület Meclisi Genel Kurulunun 47 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 7977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/494 C. Senatosu : 1/492) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 499; C. Senatosu S.Say ısı : 614) (l) 

BAŞKAN — 1977 Malî Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarısının tümü üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsınlar... 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Hükümet adına cevap vermek üzere sayın Başba
kan, buyurun. (A.P. sıralarından «Bravo» sesleri 
alkışlar) 

(1) 499 S. Sayılı Basmayan 16.2.1976 tarihli 46 
ncı Birleşim tutanağına eklidir 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygı 
ile selâmlıyorum. 

1977 Malî Yılı Bütçesinin, Komisyonda, Cumhuri
yet Senatomuzda görüşülmesinden sonra Millet Mec
lisinde görüşülmesine başlanılmış bulunuyor. 

Millet Meclisinde yapılan görüşmeler, grupların 
ve kişisel görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Hü
kümet adına cevap verilecek noktaya gelmiştir. 

Huzurunuzda, görev başında bulunan Cumhuriyet 
Hükümetinin başı olarak, yapılmış tenkitlere cevap 
vereceğim. Bir hususu burada, konuşmamın başında 
açıklamak istiyorum: Her sene olduğu gibi, zaman 
zaman tartışmalar biraz geriye, biraz ileriye gitmiş
tir. Bunu da çok kere kaçınılmaz görüyorum. Onun 
için, nefis müdafaası haline gelmiş bulunan hususlar-
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da bazı şeyleri cevaplandırmak mecburiyeti ile karşı 
kMşıyayız, 

Bundan evvelki dönemlere yöneltilmiş kritiklere, 
bunlar tekrar bile olsa, birçok kere cevaplandırılmış 
bile olsa, yeniden söylendiği için, mümkün olduğu 
kadar kısa temas etmek mecburiyeti vardır. 

Bu itibarla, cevaplarım iki bölümde mütalaa olun
malıdır. Bunlardan birisi, bugünkü Hükümetin icraa
tına ve bu bütçeye yönelmiş tenkitlerdir; diğeri de 
bütçenin ve bugünkü Hükümetin icraatı ile alâkalı 
olmaksızın bize yöneltilmiş tenkitlerdir: 

Sözlerim başında bu hususta mümkün olduğu 
kadar kısa olmaya çalışacağım. Çünkü, millet önün
de siyasî partilerin tümü, yakında bir hesaplaşma ya
pacaklardır. Bu hesaplaşma yapıldığa zaman, bu hu
susta herkes lâzım geldiği kadar vakit bulacaktır ve 
yüce milletimizin hakemliği Ue de haklı haksız mey
dana çıkmış olacaktır. 

Şimdi, 1977 Bütçesine, 1976 Bütçesinin tatbikatına, 
bugün görev başında bulunan, güveninizle görev ba
şında bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
gösterdiği şekilde kurulmuş ve gösterdiği şekilde 
ayakta duran Cumhuriyet Hükümetinin icraatına yö
neltilmiş tenkitler üzerinde durmak istiyorum. 

Evvelâ şunu ifade edeyim ki, bu tenkitler için ko
nuşan değerli hatiplere teşekkürlerimi sunuyorum. 
Bunların içinde faydalanılacak olan hususları Curaı-
hrîyet Hükümeti en ince teferruatına kadar nazarı 
dikkate alacaktır. Kendi programına, kendi istikamet
lerine, kendi yönüne, Millet Meclisi önünde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi önünde, millet önünde yapmış 
bulunduğu taahhütlere uymayan hususları da, herkes 
kendisi iktidara geldiği zaman gerçekleştirecektir. 
Bunları bizim nazarı dikkate almamız mümkün de
ğildir. 

Biz, milletin huzurunda ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin huzurunda, bir koalisyon hükümeti ola
rak bk programa bağlıyız. Bizim hesabımız bu pro
gram üzerinden yapılmalıdır. Gayet tabiî bu prog
ramın dışmda umumî hükümler vardır. Umumî hü
kümlerin de carî olmadığını söylemek istemiyorum. 
Ama unutulmamalıdır ki, biz bir tek parti hükümeti 
değiliz, 4 partinin ve bağımsız milletvekillerinin ve 
parlamenterlerin desteği ile güvenoyu almışız ve o 
destekle ayakta durmaktayız. Bu itibarla, yapacağı
mız şeyler Hükümet Programımızda tadat edilmiş
tir. Hükümet programımızdaki hususları yerine getir
meye 23 aydır gayret sarf ettik. 
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Evvelâ şu hususu belirteyim ki, bu sene Millet 
Meclisi Genel Kurulunda yapılan görüşmeler, Komis
yonda, Cumhuriyet Senatosunda yapılan görüşmele
rin ana hatları itibariyle tekrarı bile olsa, bilhassa bu 
sene yapılan görüşmelerin daha çok ekonomiye kay
mış, olmasından memnuniyet duyuyoruz. Gerçekten 
bütçe bir ülkenin bir yıllık kaynaklarının, daha doğ
rusu kamu kaynaklarının sarfını gösteren bir belge
dir ve bu önemli <bir belgedir. Ekonomik hayatı tan
zim eden politikalar, bu bütçe ile, şu veya bu şekil
de alâkalıdır ve Türkiye'nin ekonomik seviyesinde ve 
Türkiye'nin uyguladığı karma ekonomi sistemi içer
sinde, bütçenin ve onunla 'beraber uygulanan Hükümet 
politikasının, ekonomik kalkınmada, ekonomik ha
yatta fevkalâde önemli rolü vardır. 

Ekonomisi çok gelişmiş memleketlerde, bütçe 
belki de tesir icrasında, ekonominin genel gidişatına 
tesir icrasında önemini bir derecede yitirmiştir. Ama 
Türkiye ekonomisinde, Türkiye ekonomisinin yönlen
dirilmesinde, bütçe, daha uzun seneler önemli bir va
sıta olmaya devam edecektir.. Bu itibarladır ki, da
ha çok ekonomik meselelere temas edilmiş olması, 
sosyal meselelere temas edilmiş olması sevindiricidir. 

Bu arada tabiî ki, görüşen hatipler, fikir beyan 
eden sözcüler, Hükümeti silkelemek bakımından da 
ellerinden geleni yaptılar. Bunlar esasen alışılagelmiş 
şeylerdir. Yalnız unutmamak lâzımdır ki, Hükümet 
tenkit edilir, edilmelidirde; yalmz Hükümetin tahkir 
ve tezyif edilmesini tenkit olarak kabul etmek müm
kün değildir. (A.P. sıralarından alkışlar) 

Her şeyi kendisinden beklediğiniz bir hükümeti 
tahkir ve tezyif ederseniz, kendi kendinizle ters dü
şersiniz. Şunu yapamadı, bunu yapamadı; bunları 
demek mümkündür. Şunu söyle yapması lâzımdı; bu
nu da demek mümkündür. Yalmz bu Hükümeti, ger
çekten fevkalâde ağır biriakını elfaz Ue şekillendirme
ye vasıflandırmaya kalktığınız takdirde, o zaman ar
tık ondan sonra o hükümetten bir şey beklememeniz 
lâzım, ondan sonra yaptığınız tenkitler boş olur. O 
itibarla dır ki, buradaki bir çelişkiye işaret etmek 
istiyorum. Hükümetler gelir, hükümetler gider. Hükü
metler kalıcı değildir; ama hükümet müessesesi kalıcı
dır, müessese kalıcıdır. Binaenaleyh, «Hükümetleri 
tahrip ediyoruz» diye müesseseyi tahrip ettiğimiz tak
dirde, rejimi işletmemiz mümkün değildir. Onun için
dir ki, kişileri tenkit edelim; ama kişileri yeriyoruz di

ye makamları ve müesseseleri tahrip etmek doğru de
ğildir. Ebedi olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
makamlarını ve müesseselerini hep beraber korumak 
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mecburiyetindeyiz. Bugün Hükümette biz varız; ya
rın Hükümette Hükümeti enine boyuna tahkir eden 
kişiler olabilir. O zaman kendilerinin başkaları 
tarafından tahkir edilme hakkı, başkalarına kendileri 
tarafından verilmiş olur. Onun içindir ki, hu dozu 
ne kadar iyi tutabilirsek, diyaloglar da o kadar iyi 
işler, rejimimiz de o kadar iyi işler. Gerçekten bu 
müessesede huzur ve sükûn sağlayabilirsek, ülkede 
huzur ve sükûn sağlamakta da o kadar kolaylık olur. 
Bu müesseseyi çok daha itibarlı tutarız. Bu müessese
yi itibarlı tutmak bizim, hepimizin görevidir. 

Bunları kaydettikten sonra» Türkiye'nin çok zor 
şartlar altında bir dönemi yaşadığını, esasen dünyanın 
pek çok zor şartları bulunduğunu ve Türkiye'nin, de 
dünya içerisinde bulunduğuna göre, esasen kendi ta
rihi seyri içerisinde şartlarının zor okluğunu, bir ni
zam kavgası içinde bulunan dünya dolayısıyle şartları
nın zor olduğunu nazarı dikkate alarak hadiselere 
bakmak gerekiyor. Hadiselere tepeden bakmak ge
rekiyor, hadiselere büyük bakmak gerekiyor. Bu de
ğerlendirmeleri yaparken, gayet tabiî ki, icraat ya
pan hükümetlerin her şeyi doğru yapmasınm müm
kün olamayacağını, ama doğru yapmak niyetiyle ha
reket ettiklerini de kabul etmek gerekir. Esasen zçık 
rejim bütün müesseseleri ile mecvuttur ve açık 
rejimin işlemesine mani hiçbir şey yoktur. Eğer açık 
rejimin işlemesine mani varsa, elbirliği ile bu manileri 
ortadan kaldırmamız gerekir. O itibarla açık rejimin 
dışında, açık rejimin bütün yollarının verdiği imkan
ların dışında birtakım çareleri aramanın manası yok
tur. Anayasada ve kanunlarda yazılmış bulunan re
çeteler dışında birtakım reçeteler aramanın, birta
kım çareler aramanın manası yoktur. Açık rejim bu
dur. Açık rejim mevcut belgelerle, mevcut doküman
larla ülkenin idaresinin sağlanmasıdır. 

Birçok tenkitler yapıldı. Bu tenkitler içerisinde 
«Hükümet, programındaki vaatlerini yerine getirme
miştir» denildi; Hükümet köiüiendi, Hükümet dağıl
mış, dağslıyörmuş gibi gösterildi, ifade edildi. Hükü
met ortaklarını düşürmüyoruz deyip, birbirine düşü
recek biçimde beyanlar yapıldı. Adalet Partisine bol 
bol çatıldı. Unutmamak lâzım ki, Adalet Partisi koa
lisyonun toir ortağıdır ve 'bu sözleri söyleyen partiler 
koalisyon olduğu zaman, hükümet onların hükümeti 
değildir. Hükümet esasen Cumhuriyet Hükümetidir 
de koalisyon hükümetidir; bir partiye dayanır, fcir-
den fazla partiye dayanır. Ortak sorumluluk söz ko
nusudur. Koalisyon bir federasyon değildir. Ama şu
nu ifade etmek lâzımdır ki, tek parti hükümeti dahi 

olsa bugünkü şartlar içerisinde böyle bir hükümeti 
dahi yürütmek Sordur. Kaldı ki, gayet tabiî ki, koalis
yon hükümetlerini yürütmek dünyanın her ülkesinde 
zordur. Ama bütün bunîara rağmen, işbaşında bahı-
nuıı Hükümet büyük bir anlayış içeırîsinde, memleke
tin önemli meselelerini çözerek bugüne kadar ül
keyi idare etnıiştû'. 

Düzenden yakınıldı ve düzenden yakınılırken -• ki 
bunlara yabancı değiliz - birtakım, henüz bizim an
layamadığımız, sözler söylendi ve nihayet Cumhuri
yet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı Jiina ile bir 
imajı yıkmaya çalıştı; geçen sene de bu imaj yıkıl
maya çalışılmıştır, kamuoyu önünde de bu imaj yı
kılmaya çalışılmıştır. Yalnız, şunu hemen ifade ede
yim ki - biraz sonra bunlara cevap vereceğim - bu 
imaj yıkılmaya çalışıldıkça, yıkmaya çalıştıkları imaj 
daha çok güçlenmektedir. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

ORHAN EYÜBOĞLU (tsfcutbul) — Krallık id
diasına berdevam. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (Devam
la) — Çünkü, güneşi balçıkla sıvamak mümkün de
ğildir, inkâr ile bir yere varmak mümkün değildir. 
Bunları gayet delillendirerek biraz sonra anlatmaya 
çalışacağım, vaktin müsaadesi nispetinde. 

Şunu ifade edeyim ki, gayet tabiî, o kadar çok 
iddia ortaya atılmıştır ki, bunların tümüne cevap ver
mek imkânı yoktur. Aslında bunların belli başlılarına 
cevap verilecektir; ama her bakanlığın bütçesinde 
ilgili arkadaşlarım, kendilerine yöneltilmiş ithamlar 
veya tenkitler bir defa daha yöneltileceğinden yine 
cevaplandıracaklardır. Biz Türkiye Büyük Millet Mec
lisini rejimin bu Yüce Müessesesinin daima vukuf 
hakkını en önemli hakkı olarak tanımış ve ona göre 
hareket etmişizdir. Düşündüğümüz gibi, bildiğimiz 
gibi, gördüğümüz gibi meseleleri anlatmaya çalışaca
ğız, başka türlüsünü de yapmamız mümkün değildir. 

Yıkılmaya çalışan imaj şudur : Aslında, şahsen 
ben Adalet Partisi Genel Başkanıyım, ama Koalisyon 
Hükümetinin de Hükümet Başkanıyım. Evvelâ Ada
let Partisi Genel Başkam olarak mazide yaptığım 
hizmetler dolayısıyle, imarcı ve yatırımcı imajı teşek
kül etmiş ki, Halk Partisi itina ile «Öyle değildir» 
demeye çalışıyor. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar; C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 

Eğer bu imaj mevcut değil ise, «Öyle değildir» 
demeye ne hacet var? 

ORHAN EYÜBOĞLU (İstanbul) — Temeddttlı-
ten vazgeçmek lâzım. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam- I 
la) — Ve bir de zannediyorum Cumhuriyet Halk 
Partisinin çok bozulduğu, hassas okluğu konulardan 
birisi, «Barajlar Kralı» unvanıdır. Bu unvanı ben 
kendi kendime takmadım. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Yine Cumhuriyet Haîk Partisi Sayın Genel Baş
kanının yıkmaya çalıştığı bir imaj da «Kalkınmacı-
lık» tır. Bugünkü Cumhuriyet Hükümetinin imarcı, 
yatırımcı ve kalkınmacı olması, kendilerini çok ra
hatsız etmektedir. 

Kendilerini rahatsız eden diğer bir unsurun da, 
«temel atmalar» olduğunu gördük. Bu temel atmalar 
dolayısıyle 2 saatlik konuşmanın içerisinde 4 - 5 de
fa sayın sözcü, temel atmaları küçültmeye çalıştı. 
Buna da cevap vereceğiz. Yalnız, nelerin Anamuha-
lefet Partisini rahatsız ettiğini şöyle bir sıralamak 
istiyorum konuşmamın başında. 

Bir diğer kendilerini rahatsız eden husus, 1982 -
1987 -. 1992 ve 20)00 yılı için ortaya koyduğumuz pro
jeksiyonlardır. Bunlardan da rahatsız olmuş görünü
yorlar. Aslında bu projeksiyonları biraz soma tek
rarlayacağım. Bu projeksiyonlar ortaya konmasa, 
Türkiye o hedeflere ulaşamaz. Türkiye'nin iddiaları 
var, Türkiye ülke bakımından 149 dünya ülkesi ara
sında 36 ncı, nüfus bakımından 149 dünya ülkesi ara
sında 25 nci, millî gelir bakımından, yani millî ge
lirin mecmuu bakımından 149 dünya ülkesi arasında 
25, 26 ncı, adam başına düşen gelir bakımından 149 
dünya ülkesi arasında 52 nci ve çeşitli üretim dalla
rında, çeşitli endüstri ve tarım üretim dallarında da 
dünya ülkeleri arasında 8 ilâ 32 nci. 8 nci olduğumuz 
hal var, 32 nci olduğumuz hal var, yani önemli ya
tırım dallarında, Türkiye, millî gelir bakımından, - İd 
onu doğuran üretimdir, tarımsal üretimdir, endüstri 
yel üretimdir - tarımsal, endüstriyel üretim bakımın
dan önümüzdeki 10ı sene zarfında 15 dünya devleti I 
arasına girmeye çalışıyor, 15 dünya devleti arasına. I 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ve önü
müzdeki 15 sene zarfında da 10' dünya devleti arası- I 
na girmeye çalışıyor. Binaenaleyh, bu projeksiyon-
lan, bu hedefleri, eğer millet olarak önümüze kat
mazsak, bu hedeflere ulaşmak için gayret sarf etmeyiz. 

Binaenaleyh, bunlardan da rahatsız olmaya hacet 
yok. Yine Anamuhalefet Partimizin rahatsız olduğu 
bir diğer husus da Hükümetin devamıdır. «Bu Hü
kümet niye devam etti?» diye rahatsızdır. (C. H. P. 
sıralarından gülüşmeler) 

Bir diğer husus da Hükümetin başarısıdır. Bu Hü
kümet başarılıdır, başarılı; başarılıdır bu Hükümet. 
(C. H. P. sıralarından gülüşmeler; A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bir diğer konuya daha temas etmek istiyorum. 
Sanki bir seçim önergesi verilmiş de, Anamuhale

fet Partisinin sayın sözcüsü bu önergenin aleyhinde 
konuşuyormuş gibi bir( intibaı da aldım. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Ters almışsı
nız, dün gece yarısı değişti durum. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Çünkü, biraz sonra geleceğim oraya, bu öner
genin aleyhinde konuşuyormuş intibaını neden aldı
ğımı arız amik izah edeceğim. Lehinde konuşulurken 
üslup başkadır, aleyhinde üslup başkadır. Kaldı ki, 
bütçe konuşuyoruz, henüz böyle bir önerge falan da 
verilmiş değil. Tabiî önerge geldiği zaman bunlar ko
nuşulacaktır, kim getirirse önergeyi. (C. H. P. sırala
rından gülüşmeler; A. P. sıralarından alkışlar) 

ORHAN EYÜBOĞLU (İstanbul) — Önerge ge
lecek mi? 

HAYRETTİN .UYSAL (Sakarya) — Önerge ge
lecek mi? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Buradan girelim istiyorsanız, konuya, buradan 
girelim. 

ORHAN EYÜBOĞLU (İstanbul) — önerge ge
lecek mi? 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Önerge sırası 
sizde. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başka
nının, muhtelif zamanlarda bu erken seçim hakkın
daki söylediği sözlerin bir grafiğini çıkaralım. 

28 Mart 1975 tarihli Milliyet Gazetesinde «Er
ken seçim teklifimizi Adalet Partisinin baskı aracı 
olarak kullanmasına imkân veremeyiz» 

18 Nisan 1975 tarihli Milliyet Gazetesinde, 18 
Nfisan, yani bugün görev başında bulunan Cumhuri
yet Hükümeti güvenoyu aldıktan 6 gün sonra, «Mec
lis erken seçim önergesini reddetti, Meclis reddetti» 
diyor. Karar, 172'ye karşı 205 oyla alındı. Demokra
tik Partilüer oiumüu ov kullanırken, 24 Cumhuriyet 
Halk Partili oturumda bulunmadı. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bir şey sağ
lamaz ki o. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Sağlar, sağlamaz; bulun gelin 24 kişinizi daha, 
bulun gelin. Eğer siz seçimde samimî olsaydınız, ge-
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lirdiniz burada tam kadro bulunurdunuz, tam kadro. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Siz getirin. 
NEDlM KORKMAZ (Yozgat) — 172 + 24 = 

196 eder. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Ondan sonra; seçimden kaçtılar, kaçtılar, ko
valadılar diye iki sene sonra buralarda konuşmak 
gayet kolay. 

Daha geleceğim; 
«Halk erken seçim istiyor» 6 Haziran 1975 tarih

li Milliyet Gazetesinde. 
Devam ediyor : «Erken seçim geride kalmıştır» 

18 Ekim 1976 tarihli Cumhuriyet gazetesinde. 
«Artık erken seçimin zamanının geçtiği karaşın

dayım» 12 . 11 . 1976 tarihinde. 

Sonra : «İki yıldır süregelen bunalımdan kurtul
mak için bir an önce seçime gidilebilmesi düşünüle
bilir», yine 19 . 1 . 1977 tarihli Milliyet gazetesin
de. 

Ondan sonra da; «Erken seçime de hazırız» 
22 . 1 . 1977 tarihli Vatan Gazetesinde. 

Şimdi bakınız üç ay zarfında «Erken seçim geri
de kalmıştır» dan «Erken seçimin artık zamanının 
geçtiği kanısındayım» a geliyorsunuz; ondan sonra 
da, «Eğer siz erken seçime varsanız biz de varız» a 
geliyoruz. 

Şimdi bu Hükümetten kurtulmak isteyen Cumhu
riyet Halk Partisidir. Bu Hükümeti başansız sayan 
Cumhuriyet Halk Partisidir. İktidar olacağını ilân 
eden - biraz sonra oraya da geleceğim - Cumhuriyet 
Halk Partisidir. İşlerin çok kötüye gittiğini iddia eden 
Cumhuriyet Halk Partisidir. «Devletimiz tarihin en 
büyük tehlikesiyle karşı karşıyadır» diyen, öyle ol
duğunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partisidir. Halkı
mızın çilesi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında son 
bulacaktır» diyen Cumhuriyet Halk Partisidir. «Tür
kiye'nin kurtulması için bu Hükümetin yıkılması zo
runludur» diyen Cumhuriyet Halk Partisidir. (C.H.P. 
saralarından «Doğru, doğru» sesleri) 

Bütün bunları söyleyen Cumhuriyet Halk Parti
sidir de, bu Hükümetten kurtulmanın, Türkiye'de 
şayet iddia ettikleri gibi bir bunalım varsa, acaba, 
böylesine bir hükümetten, bunalımdan kurtulmanın 
çaresini kendisi bulmak yerine; «Adalet Partisi bir 
seçim önergesi getirsin» demektedir; madem ki ikti
dar olacaklardır, Ekime kadar niye iktidar olmaktan 
vazgeçiyorlar? Ekime kadar niye bekliyorlar? Ma
demki Türkiye'yi bunalımdan kurtaracaklardır, ma

demki Türkiye'yi Hükümetten kurtaracaklardır, bu 
görevi, yani aslında «Getirin bir seçim önergesi» de
mek yerine, «Biz seçim önergesi getiriyoruz» deme
niz lâzım, onu demeniz lâzım. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

ORHAN EYÜBOĞLU (İstanbul) — Ağzınızdan 
çıkıyor mu bu teklif? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Siz getire
ceksiniz siz. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Önerge elim
de hazır. Evet mi hayır mı Sayın Başbakan? (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Birgit, istirham ediyorum. 
Sayın Birgit kendinize hâkim olun, rica ediyorum. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Ben kendime hâ
kimim Sayın Başkan, «Oy verecek mi?» onu soruyo
rum. 

ORHAN EYÜBOĞLU (İstanbul) — Kendiniz 
söyleyin burada. Genel Başkan olarak kendiniz söy
leyiniz. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Evet mi hayır mı? 
Önergeme oy verecek misiniz Sayın Demirel? 

BAŞKAN — Say»n Parlamenterler istirham ediyo
rum, hatibin sözünü kesmeyiniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ben sadece bir gerçeği ortaya koydum. Benim 
mantığımda tenakuz yoktur. (C. H. P. ve A. P. sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Birgit, rica ediyorum. 
Sayın Müfit Bayraktar rica ediyorum, yerinize 

oturunuz. 
Sayın Birgit sizden de istirham ediyorum. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Önergeyi 

getireceğiz, burada oy Vereceksiniz demek ki. 

ORHAN EYÜBOĞLU (İstanbul) — Başkalarına 
söyleteceğinize kendiniz söyleyin, «Seçime varız» 
deyin. 

BAŞKAN — Sayın Eyüboğlu, istirham edeyim 
de hatip sözlerine devam etsin, müsaade buyurun. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, 
Sayın Eyüboğlu'na ne söylüyorsunuz? 

BAŞKAN — Rica edeyim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ben sadece bu mantık çerçevesi içerisinde biz
den ne beklenebileceğini, bizden beklenen şey yapıl
madı diye bizi töhmet altına - Adalet Partisi olarak 
söylüyorum - sokmanın imkânı olmadığım ifade et
mek isterim. 
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Bu kadar gürültüye hacet olduğu kanaatinde de
ğilim; gayet nazikane de söyledim, alt alta gerçekle
ri koydum. 

ORHAN EYÜBOĞLU (İstanbul) — Yani seçim
den kaçıyorsunuz. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Kürsüden açık
layalım, «Evet mi, hayır mı?» şimdi söyleyiniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Şimdi bütçe konuşuyoruz, tamam im? (C.H.P. 
sıralarından ı«Aaa~.» sesleri, gülüşmeler, alkışlar, 
A. P. sıralarından C. H. P. sıralarına hitaben «Yuh» 
sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, sayın arkadaşlarım, 
sayın parlamenterler... 

Sayın Bayraktar... (C.H.P. ve A.P. orta saralarından 
ayağa kalkmalar ve birbirleri üzerine yürümeler, gü
rültüler) 

Arkadaşlarım... İdareci üyeler... (Gürültüler) 
Fotoğrafları çökenler, o projektörleri kapayın, gö

remiyorum. Fotoğrafçıların görevleri bitmiştir, fotoğ-
rafçılarm görevleri bitmiştir. (Gürültüler) 

Sayın üyeler, hatibin konuşmasına fırsat verme
nizi rica ediyorum... Sayın üyeler, istirham ediyorum... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Sayın milletvekilleri, 1977 Bütçesi tasvir ve 
takdim edilirken karanlık tablolar çizildi. Hemen he
men muhalefetlerin bütçe tenkitlerinde yaptıkları iş... 

ORHAN EYÜBOĞLU (İstanbul) — O halde de
ğiştirin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Sizler konuştunuz, bırakın ben de konuşayım, 
bırakın konuşayım. Hani özgürlükçüsünüz, bırakın ko
nuşalım; söylediğimiz bir şey yok ki, bırakın konuşa
lım. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Aydın) — Sayın Başkan, lütfen görevinizi yapın. 

BAŞKAN — Sayın Menteşe, gerekli ikazı yapı
yorum. Müsaade buyurun Başkanlık vaziifesini yap
sın; istirham ediyorum, rica ediyorum. 

SABRI YAHŞİ (Kocaeli) — Bir saat efendice ve 
sabırla, hiç lâf atmadan Cumhuriyet Halk Partisi Ge
nel Başkanını dinledik; lütfen ikaz edin. 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun Sayın Yah
şi, istirham ediyorum lütfen yerinize oturun. 

Sayın Yahşi, Sayın Yahşi, Başkanlık vazifesini 
yapmaya gayret ediyor, rica ediyorum, oturun yeri
nize. 

Buyurun Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Aslında biz, tabii bu âdetten de bir kurtulabil
sek iyi olacak. Muhalefetlerin, iktıdarlarm bütçesine 
iyi demesi mümkün değildir; diyemezler, öyle alışıl
mıştır. Yalnız o kadar kötü göstermektedirler ki, er
tesi senenin; yani o bütçenin tatbikatı yapılıp, senenin 
sonuna gelindiği zaman kendilerini küçük düşürmek
tedir tatbikat, icraat. 

Denilen şeyler genellikle sudur : «Bu bütçe açık 
verir, denk değildir» 1975 Bütçesinde de söylenmiştir, 
1976 Bütçesinde de söylenmiştir. 

1975 Bütçesi denk kapatılmıştır. 1976 Bütçesi - ki 
büyük bütçedir gerçekten, 150 milyar liranın üstün
de bir bütçedir ve zor bir bütçedir. Esasen rakamlar 
büyümüştür, Türkiye büyümüştür - bunun da denge 
yakın bir şekilde kapanacağını Maliye Bakanı arka
daşım ifade etti. «Milyarlarca lira açık verir» dedik
leri bütçe denk kapanmıştır, denge yakın kapanmış
tır. 

«Bu bütçe ile yatıranlar gerçekleştirilemez» denil
miştir. Yatırımlar, % 100'e yakın bir nispet içerisin
de gerçekleştirilmiştir. 

«Bu bütçe ile hizmet yapılamaz» denilmiştir; Cum
huriyet tarihinin en yüksek hizmet seciyesine ulaşıl
mıştır. 

Binaenaleyh, böyle alt aha koyup, «'Bu bütçeyle 
Türkiye'nün ithalât ihtiyaçları karşılanamaz» denmiş
tir; 5 128 000 000 dolarlık ihracat yapılmıştır, ülke
nin bütün hayatî ihtiyaçları karşılanmıştır. 

«Bu bütçede ihracat tahakkuk etmez» denmiştir; 
ihracat geçen seneye nazaran J0 40, yani 1975 yılma 
nazaran % 40 fazlasıyle tahakkuk etmiştir. Gönül is
terdi ki daha fazla tahakkuk etsin. 

«İhracatın 2,5 milyar dolar obuası lâzım» demi
şim ben; Planda 2 100 000 000 dolar yazmaktadır, 
programda. Ben, 2,5 milyar dolara çıkabileceğiz, de
mişim de 1 900 000 000 dolar olmuş. Ana Muhalefet 
Partisi ise. 2 milyar demiş; binaenaleyh kimin haklı 
çıktığını burada ifade buyurdular. 

Hadise şudur : Bugün Türkiye'nin elinde 5,5 mil
yon ton buğday vardır. Cumhuriyet tarihinde, bu
nun yarısı kadar bile buğday* hububat rezervi, hu
bubat stoku hiç elimizde olmadı. Aflaha şükür, beni 
1975 yıh, hem 1976 yılı, hem çok iyi yıllar olmuş, 
hem Cumhuriyet Hükümeti çok iyi bir gübre politi
kası, çok iyi bir tohum politikası, çok iyi bir müca
dele politikası, çok iyi bir kredi politikası tatbft et
miştir, ahm politikası tatbik etmiştir. 
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Böylece Türk köylüsüne, yalnız hububattan, Dev- j 
letin mubayaa ettiği hububattan 10 milyar lira civa
rında para ödenmiştir. j 

1974 senesinde bütün Türkiye'de yapılan mubayaa 
yekûnu 600 bin tondur. 1976 senesinde yalnız Trakya-
mızın üç ilinde, yani Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli 
illerimizde yapılan mubayaa 600 bin tondur. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Binaenaleyh, dünya buğday fiyatları 1974'Ierde 
240 dolara kadar çıkmıştır; ama dünya buğday fiyat
ları 1976'nın başından itibaren büyük inişler göster
miş, bugün 100 dolar seviyesine inmiştir, 98 dolar 
seviyesine inmiştir. Merdimin başında buğday fiyat
ları 180 dolar civarında idi. 2,5 milyon ton buğday ve j 
arpa satabilecek durumda olan Türkiye, bunu, ambar
larında tutma medburiyetinde kalmıştır. Yani, hesap
lar yanlış değildir. Bugün elimizde bu rezervler mev
cuttur. 

Yine şunu şükran ile ifade edeyim ki, Türk köy
lüsü, güzel yurdumuzun her köşesini ekmiştir bu sene. 
Yine geçen sene kullandığı gübrenin iki misli gübre I 
mubayaası yapılmıştır. İlk ve sonbaharda kullana- I 
cağı bütün gübre hazırdır. Yine çok iyi bir tohum j 
politikası tatbik edilmiştir. Hava şartları da eğer bi- I 
raz yardımcı olursa, ki şu ana kadar iyi gitmektedir; I 
güzel bir yıl idrak etmek yine mümkün olabilir. Ama 
Türkiyelin bilhassa hububat istihsali daha çok hava 
şartlarına tabidir. Mayıs içerisinde yağmur yağma
dığı takdirde, Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu böl
gemiz bilhassa büyük buğday ambarlannıızdır, bura
lardan buğday alma imkânımız yarı yarıya düşmekte- I 
dir. Öyle olursa, yine büyük bir mahsul alma im
kânımız olacaktır. 

Yalnız elimizde kalan buğday değildir, başka ta
rım ürünleri de vardır elimizde; satmayı düşünüp te 
satamadığimız tarım ürünleri. 500 milyon dolarlık 
tarım ürünü vardır elimizde, satamadığımız. 

Binaenaleyh, bunların satılabileceği farzıyla ben 
konuştum. Yani elinizde malınız olsun, satarsınız bir 
gün. Hele buğday gibi; buğday, altın kadar kıymetli 
bir maldır. Dünyanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya 
bulunduğu bir dönemde ve dünya nüfusunun her se
ne milyonlarca arttığı bir dönemde, gıda maddesinin 
petrol kadar değerli olabileceği, uzmanlar tarafından 
da söylenmektedir. 

O itibarla hesaplarda bir yanlışlık yok, tahminler
de de yok. Sadece devresi içerisinde alış, satış ger
çekleşmemiş; gerçekleşir, onlar da ilâve olur. Zaten 
ben 2,5 dedim, siz 2 dediniz, ben haklı çıktım, gibi ! 
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şeyler de büyütülecek şeyler değildir; yani .kimseyi 
haklı veya haksız çıkaracak şeyler değildir. Ben sa
dece meselenin, söylediğimiz lâfın tabanında ne var, 
neye dayanarak söyledik, onu izah ettim. 

Karamsar tablolar ve yapılan tasvirler bizim için 
yeni değil. Ama bu sene memnuniyetle görüyorum, 
bu tasvirler biraz hafiflemiş. Yani bir miktar hafif
lemiş, bunu iyi bir işaret sayıyorum. Gerçekten bu
rada konuşabilmeliyiz; burada konuşamazsak başka 
nerede konuşacağız? Burada konuşamazsak huzursuz
luğu ortadan kaldıramayacağımızı bir çok kere söy
ledim, tekrarlıyorum. 

«Hafiflemiş» demekten kastım, sadece elfaz bakı
mından şiddetini kaybetmiş manasınadır. Yoksa her
kes söyleyeceğini, kendi üslubu içerisinde, istediği şe
kilde söylemektedir ve bu gayet tabiîdir de. Böyle, 
kötüleyici, karaîayıeı üslup yerine, daha munis bir 
üslûbun seçildiğim görmekten memnuniyet duyduğu
mu ifade etm&k istiyorum. 

Hükümete yöneltilmiş bir iddia şudur : «Hükü
met vaat ettiklerini yapmamıştır.» Bu tabiî ki, bir 
genel ifadedir. Hükümet vaat ettiklerini yapmıştır. 
Vaat ettiklerinin % 80'inden fazlasını yapmıştır. Va
at ettikleri nerede mevcuttur? Hükümetin temel do
kümanı olan programında. Hükümetin Programına 
bak tığınız zaman, birinci vaadi, duraklamış yatırım 
hamlesini harekete geçirmektir. Hükümet, 1975'in 
106 milyarlık, 1976'nın 154 milyarlık yatırımını yap
mayı başarmıştır ve 1977'de de yüce milletimizin ve 
onun en büyük müessesesi olan Türkiye Büyük Mil
let Meclislinin önüne 210 milyarlık bir yatırımla gel
mektedir. Bu 210 milyarlık yatırım, Planın kamu sek
törü ve özel sektör olarak öngördüğü yatırımdır. 

Burada bir yanlışı düzeltmek istiyorum. Ben de
mişim ki, «290 milyarlık yatırım yapılması düşünül
müştür Üçüncü Beş Yıllık Planda.» Bakın ne sevi
yeye geldik. 1977 yılında 210 milyarlık yatırım yapı
yoruz. Buradan benim yanlışım bulunmaya çalışıl
mıştır. 210 milyar ile 290 milyar aynı para değil ki, 
bkisli 1971 bazına, birisi 1977 bazına dayanıyor. Doğ
rudur, aynı para değildir. Ben de zaten 210 ilâ 290'ı 
karşılaştırmak için söylemedim onu. Ben şunun için 
söyledim - ondan sonra bir cümle daha var - ben di
yorum ki : Dördüncü Beş Yıllık Planı hazırlıyoruz. 
İşte, burası noksan, yani üstü alınmış da altı alınma
mış. Aslında bu cümle, üstü için söylenmemiş, altı 
için söyleiMiiştîr. Dördüncü Beş Yıllık Planı hazır
lıyoruz. Dördüncü Beş Yıllık Plan içerisindeki yatı
rımlar 1 trilyonu geçecektir, yani beş sene içinde 
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Türkiye 1 trilyondan fazla yatırım yapar duruma ge
lecektir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bundan da sevinç duymak lâzım, sevinç duymak 
lâzım. Hayal falan diyerek bunu küçültmek suretiyle 
bM küçültmüş olmazsınız. Türkiye'nün ıstıraplarını 
artırmış olursunuz. Bakın neden? Bu sene 210 mil
yar, 1977V!e bu, Üçüncü Beş Yıllık Planının son yılı
dır, gelecek sene bu meblağ 260 milyarı bulur, 1978' 
de. Eğer, beş yılı alırsanız 1 trilyonun üzerinde ki, 
bunlar artarak gidiyor, 1 trilyonun üzerinde Türkiye 
Dördüncü Beş Yıllık Planında yatırım yapmak im
kânı bulacaktır. 

«Yerinde sayan Türkiye, heba olan yıllar.,.» İş
te, bunu, artık bunu bir daha söyleyemezsiniz. Eğer, 
Türkiye siyasî istikrarını muhafaza edebilirse, ilik 15 
memleket, dünya ülkeleri arasında ilk 15 memleket, 
dünya ülkeleri arasında ilk 10 memleket olma hede
fine ulaşabilir. Ne zaman ulaşabilir? Bir asır sonra 
değil, bir çeyrek asır sonra ilk 10 memleket arasına 
girebilir Türkiye, eğer siyasî isitkrarını muhafaza 
eder ve kalkınma hamlesini yürütürse. Herhalde, bun
dan herkesin memnuniyet duyması lâzım gelecektir ve 
Dördüncü Beş Yıllık Planda 1 trilyon yatırım yapa
biliriz. Buna hayal demeye kimsenin hakkı yok. As
lında, buna hayal demek doğru değil. Çünkü, 210 
milyar 1977'de yapıyorsanız, gelecek sene bundan aşa
ğıya yapmayacağınıza göre, ondan sonraki sene bun
dan aşağıya yapmayacağınıza göre, bunu beşle çarpar
sanız zaten 1 trilyon ediyor. 

ORHAN EYÜBOĞLU (istanbul) — Dolar 100 
lira ohırsa? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Yani, şudur Türkiye kalkınmasına ve Türkiye' 
yi ileri, medenî memleketler seviyesine ulaştırma, onun 
ötesine geçirme sevdasına kapılanların sevinci; şudur 
Büyük Atatürk'ün yüce milletimize göstermiş bulun
duğu hedefe ulaşmayı kendisine mesele yapmış olan
ların sevinci : 1961, daha doğrusu 1963 - 1968 yılları 
arasında Türkiye 60 milyar lira yatırım yapmıştır (Bi
rinci Plan). 1968 - 1973 yılları arasında Türkiye 119 
milyar yatırım yapmıştır (İkinci Plan). 1973 - 1977 
yılları arasında Türkiye 290 milyarlık, 1971 fiyatlarıy-
le bir yatırımı gerçekleştirmektedir ve Dördüncü 
Planda Türkiye 1 trilyon yatırımı gerçekleştirecektir. 
60 milyardan 1 trilyona çıkıyorsunuz; bundan sevinç 
duymak lâzım. Yani her gün kendi kendimize, «Ye
rimizde sayıyoruz ha, yerimizde sayıyoruz ha» diye 
söyleyip durarak, her gün kendi kendimizi kötüleye
rek, her gün bu memleketin istikbaline olan güvenimi
zi sarsarak nereye varacağız? İtiraz ettiğimiz budur. 

I Nihayet Türkiye, biraz sonra arz etmeye çalışa
cağım, Türkiye, ekonomik kalkınmada başarılıdır. 
«Başarısızdır» kimse diyemez, başarılıdır. Rakamlar 
orta yerdedir, ekonomik kalkınma lâfla ölçülmez, ra-

I kamlarla ölçülür, ekonomik kalkınmanın bütün gös
tergeleri güzeldir. Şimdi, Hükümet yahnin hamlesini 
harekete geçirmiş mi? Geçirmiş. Kimse «Hayır» di
yemez. Bu yatırımları % 100'e yakın bir oranda ger-

I çekleştirmiş mi? İşte taahhütlerinden birisini yerine 
getirmiş. 

«Kalkınma hamlelerimizde bökjelerarasındaki 
dengesizliklerin giderilmesine ve kalkınmanın nimet
lerinin yaygın ve adil bir şekilde dağılmasına dikkat 

I göstereceğiz.» Bu hususta, biraz sonra Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu kalkınmasıyle ilgili izahat verirken, 

I Hükümetimizin neler yaptığını açıklığa kavuşturaca
ğım. Görülecektir ki, görev başında bulunan Cum
huriyet Hükümeti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun 

I sanayileşîirilmesi, kalkındırılması için çok büyük gay
retler göstermiştir. 

I «Köy kalkınmasına büyük öncelik vereceğiz, kö
ye giden hizmetleri artıracağız, daha yaygın hale ge-

I tireceğiz.» Hadise şudur : Köye giden yol hizmetleri, 
I köye giden su hizmetleri, köye giden okul hizmetleri 
I 1: it kat artırılmıştır ve köye giden bu hizmetleri yapa-
I cak olan makine parkları kat kat artırılmıştır ve kö-
j yo, okuldan camiye kadar çeşitli hizmetler indirilme

ye, köy konağına kadar çeşitli hizmetler indirilmeye 
büyük gayret gösîeriîmiştir. 

Onun yanında da köy elektrifikasyonuna temas 
I etmek istiyorum: 1965 Türkiye'sinin 300 köyünde 

elektrik vardır. Türkiye'nin 40 000 köyü var, aslında 
bu 65 000 ünitedir, mahalleleri ve mezralarıyle bir
likte. 1965 Türkiye'sinin 300 köyünde elektrik var, 

I 1950 Türkiye'sinin 13 köyünde elektrik var; kapka-
I ranlık bir Türkiye. 1976 senesi sonunda Türkiye'nin 
I 10 bin köyünde elektrik var, 10 bin köyünde... (A. P. 

sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ve 10 bin köyde yaşayan Türk vatandaşı, bütün 
köylerde yaşayan Türk vatandaşının yarısıdır. Yani 
40 bin ünite- köy olmasına rağmen, 1/4'dir; ama nü-

I füsun yansı bu 10 bin köyde yaşamaktadır. 1977 yı-
I Iına Türk köylüsü sevinç içinde girmiştir. Çünkü, ya-
| rısı karanlıktan kurtulmuştur; bu diğer yansı için 
j ümittir, ümit. Ümit, aslında budur. (A. P. sıralann-

dan alkışlar) 
1977 yılında 5 bin köyün elektriklendirilmesine 

i devam olunacaktır. Bunlar, geçen senelerin program-
I lanndan kalma köylerdir. 1977 yılında 2 500 yeni 
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köy de programa konulacaktır. Böylece 1977 yılında 
7 500 köyün, yeniden elektiriğine, projesi, inşaatı ol
mak üzere devam olunacaktır. 

1976 yıfenda 2 200" köye elektrik getirilebilmiştir. 
2 500 hedeftir. Bu hedefe ulaşılacaktır. Bu hedefe 
ulaşılmakla kalınmayacak, bu hedef geçilecek. 1982 
yılında Türkiye'nin hiç bir köyü elektriksiz kalma
malıdır. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Görev başında bulunan Cumhuriyet Hükümeti 
programına bunu yazmış, bunu çok iyi bir ölçüde 
gerçekleştirmiş, yolunu açmış, bundan sonra gelecek 
siyasî iktidarlara da bir hedef devrediyor. Zaten kö
yü karanlıkta bırakacakların da iktidara gelmesi 
mümkün değildir bundan sonra. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Köy hizmetlerinde... 
TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Ve iktidarda 

kalması da mümkün değil. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — İktidar gelir gider, iktidar kadar önemli olan 
şey mekanizmanın işlemesidir. Mekanizma işlesin. 
Mahkeme kadıya mülk değil. İktidar milletin irade
sine bağlı olsun; önemli olan mesele odur. 

Köy hizmetlerinde, köylüye yüklenen katılma 
paylarını kaldırmaya kararlıyız. Cumhuriyet Hükü
meti böyle bir kanun teklifini desteklemiş ve kanun 
teklifi Meclisten geçmiş, Cumhuriyet Senatosundan 
da geçmiştir, bu suretle kanunlaşmıştır. Getirmiş mi
yiz vaadimizi yerine?. 

Ben cümle cümle okuyorum buradan; devam edi
yorum: 

«Emekli işçilerin durumunu süratle düzelteceğiz.» 
Yine Hükümetin taahhütleri içerisinde 500 lira alan 
emekli işçinin ücretini evvelâ 1 000 liraya çıkaran biz 
değil miyiz? Çıkardık. Sonra da bir Hükümet karar
namesiyle, yani o kanunun içine öyle bir madde koy
duk ki, o otomatik işliyor. O otomatik işlemeyle 
1 500 liraya çıkaran biz değil miyiz? Biziz. Binaena
leyh 200 bin emekli işçinin aylığını 500 liradan 1 500 
liraya çıkaran biziz. Yani buraya yazdığımızı yapmı
şız. 

Devam ediyoruz : 
«Genel sağlık sigortası konusunu ele alacağız.» 

Genel Sağlık Sigortası kanun tasarısı komisyonlardan 
geçmiş önünüzdedir. Himmet edin, bu Genel Sağhk 
Sigortası kanun tasarısını çıkartalım. Böylece her 
Türk vatandaşına eğitim ve ilâç götürmek imkânla
rını bulalım. Bir Türkiye ki, Anadolu'nun şu köşesin
de, bu köşesinde buğdayın içinde biten san otla mü

cadele eder; ama onu yetiştiren ve her şey onun için 
olan, buğdayda onun için olan köylünün, şehirlinin, 
kasabalının sağlığını teminat altına almadık... Bu 
mümkün değil. Bunun devamı mümkün değil. Sarı 
otla mücadele edeceksiniz, yani ekin hasta olmasın. 
Kırmızı örümcekle mücadele edeceksiniz, beyaz si
nekle mücadele edeceksiniz; ama insanı hasta yapan 
mikropla mücadele etmeyeceksiniz... Bu olmaz. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Getirmiş miyiz Genel Sağlık Sigortası Kanununu? 
Evet. Geçmiş mi komisyonlardan? Evet. Gelmiş mi 
huzurunuza? Evet. İşte biz yapmışız üstümüze dü
şeni. 

Köylü yurttaşlarımızın afetlere karşı korunması 
için Tarım Sigortası Kanununu geliştirip yaygınlaş
tıracağız. Cumhuriyet Hükümeti Tarım Sigortası Ka
nununu sevk edeli bir sene oldu. Komisyonlardan ge
çecek, Meclisin Genel Kuruluna gelecek, konuşula
cak. Yani Cumhuriyet Hükümeti üstüne düşeni yap
mış. 

«Muhtaç duruma düşen yaşlı yurttaşların, kimse
siz çocukların, sakatların ıstıraplarını dindirecek ted
birler alacağız.» İşte burada başlıyor iş. 1 Mart 1977 
tarihinden itibaren 65 yaşını doldurmuş bulunan muh
taç, kimsesiz bütün ihtiyarlara maaş bağlanacak. 
Efendim bunun için bütçeye 3 750 000 000 lira kon
muş. 3 750 000 000 iyi bir para, konmuş bütçeye. 
Hem kanunu çıkarmışız, hem bütçeye para koymu
şuz. Kanun çıkmış, 1 Mart, yani 10 gün sonra bu ka
nun yürürlüğe girecek. Şunu söyleyeyim ki, bu kanun 
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal kanunlarından 
biridir. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Türk ihtiyarını çaresizliğin pençesinden alıyorsu
nuz. Sakatı, dilencilikten kurtarıyorsunuz. Çaresizli
ğin pençesinden alıyorsunuz. Böylece ilk tahminlere 
göre 1 milyon vatandaşımıza maaş bağlanabileceği 
düşünülüyor. 1 milyon vatandaşımızın hemen 1 Mart
ta maaşa bağlanması mümkün değil. Çünkü, müraca
atlar alınıyor, mümkün mertebe bürokratik mekaniz
madan sıyrılmanın her tedbirine müracaat olunuyor; 
ama 3 750 000 000 lira 500 bin vatandaşımıza yetecek 
kadar bir paradır. Eğer bu para yetmezse, Bütçe Ka
nununa göre Maliye Bakanının yetkisi vardır, bunu 
artırabilir; ama, bu kadar bu sene harcanabileceği dü
şünülmüş. Yani 7 milyar lira koyup, bunun, 3,5 milyar 
lirasının harcanmayacağı yere, 3,5 milyar lira konmuş; 
eğer harcama imkânı çıkarsa, bundan daha yüksek bir 
meblağ konacaktır. 

«Bir yandan yeni yatırımları teşvik ederken, bir 
yandan da kamu kesiminin, hür teşebbüsün yarım 
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kalmış yatırımlarının biran önce tamamlanmasına ve 
hızla üretime geçmelerine çaba göstereceğiz.» Yarım 
kalmış pek çok yatırım tamamlanmıştır. 

Devam ediyoruz: «Toplantı ve gösteri yürüyüş
leri mevzuatındaki boşluk doldurulacaktu-.» Kanun 
sevk edilmiştir, geçirilmiştir. 

Ondan sonra, «Trafik kazalarının önlenmesi için 
tedbir alınacaktır» denilmiştir. Kanun sevk edilmiş
tir, huzurunuzdadır. 

«Eğitim kuruluşlarının yurt sathına dengeli bir 
surette dağılması sağlanacaktır, il ve ilçelerde bina
ları tamamlanmış olan meslek okulları öğrenime 
açılacaktır» deniyor. 18 üniversitenin 10'u çalışır hal
de, genişler halde; 8'i kuruluş halindedir. Görev ba
şında bulunan Cumhuriyet Hükümeti 6 üniversitenin, 
1976 senesi içerisinde 6 üniversitenin temelini atmı-
ür; kampüslerinin temeli. Her birisinin 1 milyar ilâ 
1,5 milyar liraya çıkacağını tahmin ediyoruz; 6 üni
versitenin temeli. 

Bunlar ne hayalî temeldir, ne içine su dolmuştur. 
Eğer görmek isteyen varsa, bunların yerlerini söy
leyelim, gidip baksınlar. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Fotoğraf çeksinler, gelsinler, buraya 
hayalî desinler. 

Bunlardan birisi Eskişehir'de Anadolu Üniversi
tesidir. Binalar 3 ncü, 4 ncü, 5 nci kata çıkmıştır. 

Birisi Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesidir. Bina
lar 3 ncü, 4 ncü, 5 nci kata çıkmıştır. 

Birisi Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesidir. Bina
lar 5 nci, 6 nci, 7 nci kata çıkmıştır. 

Birisi Bursa'da Bursa Üniversitesidir. 
Birisi Edirne Üniversitesidir. Bunların hepsinin 

binaları yükselmiştir ve yakında da Malatya'da ku
racağımız üniversitenin temeli atılacaktır. 

Elâzığ Üniversitesi ve Diyarbakır Üniversiteleri 
hızla ilerlemektedir ve Karadeniz Üniversitesi ve Ata
türk Üniversitesi tevsilerini tamamlanmaktadır. 

Konya Selçuk Üniversitesi eğitime başlamıştır, 
kampusunun kurulmasına da ilkbaharda başlanacak
tır. 

HÜSEYİN KEÇELİ (Konya) — Kanunları 1974' 
de çıktı onların. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (Devam
la) — Ben sadece 1976 yılında ne yapıldığını anlatıyo
rum, bunlar yapıldı diyorum 1976'da. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — içinde 
öğrenci yok Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (Devam
la) — Onların tartışmasını sonra yaparız; kanun, nizam 
ne olduğunun, hepsinin.. 

Şimdi bununla da kalmıyor. Yüksekokul il sevi
yesine; lise ve lise dengi okullar ilçe seviyesine; or
taokul köy seviyesine indirilmiştir. (A. P. sıraların 
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Binaenaleyh, yaygın hale getireceğiz taahhüdü de 
geniş çapta tutulmuştur. 

«Yüksek islâm Enstitüleri Akademi haline geti
rilecek ve mevcut enstitülerdeki kontenjanlar artırı
lacaktır.» Bizim elimizde olan kontenjanları artır
maktır; artırılmıştır. Akademi haline getirilmesi için 
de Cumhuriyet Hükümeti kanun tasarısı sevk etmiş
tir; bu kanun tasarısının kanunlaşmasını bekliyoruz. 

«Çocuklarımızı zararlı yayınlardan koruyacak 
kanunî ve idarî tedbirler alacağız» denilmiştir. Bu 
meselede çok sıkı tedbirler alınmıştır. 

«Düşük gelirlerin vergi yükü azaltılacak ve asga
rî geçim indirimi yükseltilecektir» deniyor. Asgarî 
Geçim indirimi Kanun Tasarısı Hükümet tarafın
dan sevk edilmiştir. Komisyonlarda konuşulmuştur 
ve Meclisimizin gündemindedir. Hükümet dediğini 
yapmıştır. 

«Temininde güçlük çekilen anaihtiyaç madde
lerinin zamanında piyasaya arzı ve fiyat istikrarının 
sağlanması için her türlü gayret gösterilecektir» den
miştir. Temininde güçlük çekilen hiç bir mal Türki
ye'de mevcut değildir. 

Türkiye 14 milyon ton ham petrol kullanmayı 
programlamıştır, 14 milyon ton ham petrol ithal edil
miştir. Milyarlarca lira sarf edip meydana getirdiği
miz Aliağa Rafinerisinde ayda 11 bin lira ücret öde-
nebilen birtakım kimselerin Aliağa Rafinerisini sa
bote etmeleri suretiyle rafinerinin üç ay devre dışı 
kalması birtakım sıkıntılara sebep oldu. Kaldı ki de
ğerli milletvekilleri, Türkiye bu petrol meselesine 
yeniden bakmak mecburiyetinde olmuştur. Bu yeni
den bakma mecburiyetinin neticesi olarak şu çıkmış
tır meydana: 1982 yılında Türkiye 32 milyon ton 
ham petrol kullanacak. Eğer kendimiz petrol bula
mazsak, bunun için dışarıya 4 milyar dolar para öde
meye mecburuz, bugünkü rayiçler üzerinden. Bugün 
ancak 2 milyar dolar civarında ihracat yapabilen 
Türkiye bunun 1 milyar 200 milyon dolarını petrole 
vermektedir. Yarın 4 milyar dolarını verecek. Petrol 
olmazsa bütün hayat durur Türkiye'de. 

Bununla da kalmıyor. Aliağa Rafinerisinden - 1 
milyon tondan 5 milyon tona, 5 milyon tondan 8 mil
yon tona, 8 milyon londan 13 milyon tona çıkardı
ğımız - tpraş Rafinerisinden, Mersin'den Ataş Rafi
nerisinden ve Batman Rafinerisinden, yani Türkiye' 
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nin bu 4 rafinerisinden artık Türkiye'yi beslemek im
kânı kalmamıştır. 

Binaenaleyh, ihtiyaçlar o kadar artmıştır ki bu
na sevinmek lâzmı. Orta Anadolu'nun ihtiyaçlarını 
sahil rafinerilerinden karşılamak imkânı kalmamış
tır. Taşıyıcı vasıtalar yollara sığmamaktadır. De
nizin müsaade ettiği nispette de Karadenizimizin 
doğu ucu zaman zaman sıkıntılara düşmektedir. Öy
leyse, Türkiye'nin 15 milyon ton olan petrol işleme 
kapasitesinin 30 milyon tona çıkarılması zaruret ha
line gelmiştir. Görev başında bulunan Cumhuriyet 
Hükümeti bu kararı vermiştir ve 6 Ekim 1976 tari
hinde Orta Anadolu Rafinerisinin temelini atarak -
5 milyon ton başlangıçta, neticede 10 milyon tona 
çıkarılacaktır - bir hayırlı işe girişmiştir ve Irak -
Türkiye boru hattının ucundan, yani Yumurtalık'tan 
Kırıkkale'ye çekilecek olan 500 kilometrelik bir bo
ru hattıyla Kerkük'ten basılan ham petrol doğru
dan doğruya Ankara'nın yakınına gelmiş olacaktır. 
(A. P. sıralarından «Bravo» şeşleri, alkışlar) 

Bunun için 12 milyar lira sarf ediliyor. Temeli 
atılmıştır. Tabiî, hayalî diyenleri mahcup etmenin 
tek bir yolu var Türkiye'de, o da bacanın tüttüğünü 
görmek ve göstermek; başka yolu yok. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Huzurunuzda şunu söyleyeyim: Ne kadar temel 
atılmışsa ne düşünülmüşse o meydana gelecektir. 
Çünkü, biz bu münakaşalara yeni girmiyoruz; bu 
münakaşalara alışığız. Bunlardan dolayı şevkimiz de 
kırılmaz. Şimdi soruyorum; mazide yapılmış bir
çok işler için de hayalî temeller sözleri edilmiştir; 
atılan bir temelin hayalî olabilmesi için, öyle toprak 
yığını halinde kalması lâzım. Perkins Motor Fab
rikasının dışında, atılmış olup da meydana gelme
miş, yüzlerce tesisten bir tek tesis kimse gösteremez. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Allah allah, 
allah allah... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bir tek tesis kimse gösteremez; «Şurada 
şunun temelini attınız, meydana gelmedi; burada bu-
nunkini attınız meydana gelmedi» .kimse diyemez. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Rakamlarla 
saydık Başbakan; insaf edin, birisine cevap verin, 
bir tekini cevaplandırın. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Yüzlercesini gösteri
riz. (Gürültüler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bir tek tesisin tamamlanmadığını kimse 
gösteremez. Bu demektir ki.. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — İsimlerini 
saydım; bir tekini cevaplandırın. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Aydın) — Sayın Başkan, böyle bir usul var mı? 
(Gürülütler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum sayın 
Başbakan.. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Güvercin uçur
maya benzemiyor bu işler. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, istirham ediyorum, 
karşılıklı konuşmayınız. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, gö
revinizi niye yapmıyorsunuz? 

BAŞKAN — Başkan görevini yapıyor. Başkan 
görevini yapmayı sizden öğrenecek değil, çok rica 
ediyorum. Başkan görevini yapıyor, endişe etmeyin 
ondan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, incitici hiç bir şey 
söylemiyorum. Bir iddia karşısındayız, müdafaa ha
lindeyiz, müdafaa hakkı aziz bir haktır. 

Deniliyor ki, iddia şudur: «Temeller hayalîdir.» 
Biz de diyoruz ki, kendimizi savunmak için; hayır 
değildir. Bununla yetinmiyoruz, delillendiriyoruz; 
şimdi delillendirmeye devam edeceğim zaten. Diyo
ruz ki, «Temeller hayalîdir» sözleri daha evvelce 
söylendi. Kalkınma hamlesi zihinlere ve gönüllere 
sığmadığı zaman bu çeşit rahatsızlıklarla karşılaşıl
mıştır ve bunlardan âdeta Türkiyenin kalkınmasın
dan rahatsız olunmaması lâzımken, rahatsız oluna
biliyor. Sebep de şudur: «Efendim, Türkiye'nin 
kalkınmasından rahatsız olunur mu?» Yani hakika
ten bu soruda mantık var, olunmaması lâzım; ama 
neyinden rahatsız olunuyor? Yani, «Bunlar yapıyor, 
biz yapamıyoruz, bize yapacak bir şey kalmıyor» gi
bi haset var ya, işte odur rahatsızlığı doğuran. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Aslında, tabiî bu memleketin her tarafında kim 
bir taşı bir taşın üstüne koyarsa, bundan memnun 
olmak lâzım. Memleket bomboş bir memlekettir, 
binlerce fabrikaya ihtiyacı vardır. Şimdi Türkiye ye
ni ufukların ucundadır. Gerçekten Türkiye'nin yeni 
ufuklara ihtiyacı var, gerçekten Türkiye'nin yeni ve 
büyük hedeflere ihtiyacı var. Eğer, büyük hedeflere 
düşman olursanız ve asgariden bunlara dost olmaz
sanız, o büyük hedeflere varmanız mümkün değil
dir. Bir süredir de büyük kelimesi - tabiî biz buna 
başka türlü söylüyoruz; «Böyük» falan diyoruz -
(C. H. P. sıralarından gülüşmeler) bir alerji uyandı-
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rır hale geldi. Birtakım yerleri rahatsız ediyor, bun
dan rahatsız olmamak lâzmı arkadaşlar. Gerçekten 
ülkenin daha geniş, daha çok, daha büyük yollara 
ihtiyacı var. Bu yollar yapıldığı zaman dar yapılmış 
değildir. Dünyanın her ülkesinde kalkınma böyle 
başlar. Aslında 27 sene sonra lâzım olacak yolu 27 
sene evvel yapamazsınız, takatiniz yetmez, garip bir 
şey olur o. İhtiyaç arttıkça ona göre düşünürsünüz. 
10 seneyi düşünebiliyorsanız çok iyidir kalkınma me
selelerinde, fevkalâde iyidir; ama 10 sene ilerisi için 
hedefler koyarsınız. Şimdi, diyoruz ki, bunlar söy
lenmeğe hep devam edecek; çünkü, bu Hükümetin 
bariz hususiyetlerinden birisi de kalkınmacılığıdır. 
Bunları arkadaşlarım gelip gelip bu kürsüden söyle
yecekler. Ben şimdi başında söylüyorum, bu müza
kerelerin sonuna kadar 8-10 defa benim söyledikle
rim daha mufassal söylenecek. Ben şimdi, girişini 
yapıyorum bunun. 

Türkiye'de sürat yolları yapılacak; Edirne'den 
Gürbulak'a İskenderun'dan Gaziantep - Urfa - Vi
ranşehir - Kızıltepe - Cizre - Beytüşşebap - Hakkâ
ri üzerinden Becirge Boğazına. Trabzon'dan, ki Zi-
gana dağını yarmakla meşkulüz, Trabzon'dan yine 
Gürbulak'a giden yola bir ek. Samsun'dan bu yola 
bir ek, bunlar yapdacak. Ayrıca Türkiye Doğu - Ba
tı istikametini değil, kuzey - güney istikametlerini 
de bağlayacak. Bugün Trabzon'dan Diyarbakır'a 
inmek fevkalâde zordur. Yani, Erzurum'dan Bin
göl'e, Bingöl'den Lice üzerinden Diyarbakır'a in
mek fevkalâde zordur. Binaenaleyh, bunlar da yapı
lacak ve bugün gidilemeyen yerler vardır Türkiye-
nin, gidilemeyen 50-60 tane kasabası vardır, bunla
ra da gidilecek. Gidilemeyenden kastım, yani rahat 
gidilemeyeni kastediyorum. 

Bu Antalya'nın Kaş'ından ve Kalkan'ından Fet
hiye'nin Kavaklıdere'sinden başlar, Zonguldak'ın 
Kurucaşile'sine kadar, ondan sonra, Hakkari'nin 
Çukurca'sına, Şemdinli'sine ve dört mevsim Kars'ın 
Digor'una gidebilmeliyiz. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

Binaenaleyh, bunlar yapılacak. Biz, «Yapılma
sın» demiyoruz, «Yapılsın» diyoruz. Bunlara karşı 
çıkmak değil, bunlara yardımcı olmak lâzım. 

Türkiye'nin demiryolları eskimiştir, demiryolları 
yapılacak, Bugün cevher taşıyacak demiryolumuz 
yok. Hasan Çelebi'deki ve Divriği'ndeki madeni İs
kenderun Limanına indirecek durumda değiliz. 400 
ton taşıyan katarlarla bir yere varamayız, 4 bin ilâ 
6 bin ton taşıyan katarlar 240 Km. sürate varan 
demiryolları lâzım. Bunlar yapılacak. 

Van Hava Meydanının gördüğü fonksiyonu; bu 
fevkalâde, hepimizin içini kanatan, bizi eleme gark 
eden deprem dolayısiyle gördük. Bir ay zarfında 275 
uçak kış şartları içerisinde Van'a inebildi. Türkiye'
nin her köşesine gidilecek; Dalaman Hava Meyda
nı da yapılacak, Kars Hava Meydanı da yapılacak; 
dört mevsim Türkiye bir ucundan bir ucuna gide
bilecek. Bunların başında da, evvelâ Yeşilköy Hava 
Meydanı - 800 milyon lira yeniden sarf edilmekte
dir - 800 milyon lira ile tamamlanacak. Her mevsim, 
Türkiye'nin her tarafına gidilebilecek. (A. P. sırala -
rınndan alkışlar) 

Trabzon Meydanı büyütülmektedir, Samsun'a 
meydan lâzım, Zonguldak'a meydan lâzım, İzmir'de 
Kaklıç Meydanı inşa halindedir. Gaziantep Meyda
nı açılmıştır, tabiî eksikleri vardır; ama Van'a, 
Kars'a, Hakkâri'ye Türkiye gidebilmelidir. 

Arkadaşlar, Türkiye büyük bir ülkedir. Bir ucun
dan bir ucu 2 200 kilometredir. Ulaştırma ve haber
leşme dünyanın en önemli meseleleri haline gelmiş* 
tir. Büyük şehirler arasında otomatik telefon mey
dana getirilecek; 09'îa başlayan, yavaş yavaş öbür 
ucundan büyük şehirler arasında otomatikleşmeye 
başlamıştır, 7-8 ay zarfında bunlar yapılacak. 

Jet yolcu filomuz yeniden takviye edilecek. Bü
tün bunlar Türkiye'nin ihtiyaçlarıdır. Burada bitmi
yor.. 

«3 milyon ton çeliği olan bir Türkiye olmaz» 
diye yıllardır söylüyorum. Türkiye'nin çelik istih
salinin 1982'de 8,5-10 milyon tona, istihsal olarak, 
ama kapasite olarak 12 milyon tona, 1987'de 20 mil
yon tona, 1992'de de 25 milyon tona çıkarılması lâ
zım. 

Türkiye bugün çelik istihsali itibariyle dünyada 
31 nci ülke, 149 memleket arasında 31 nci ülke. Bu
nu yaparsa!*, yani, 1982 seviyesinde 26 ncıya gelece
ğiz; 1987'dc 20 civarına geliriz. 

Binaenaleyh, Dördüncü Demir - Çelik Fabrikası
nın inşaatına başlamış bulunuyoruz. Yani, «Hayal
dir, laftır, falan» diyenler, yüksek fırınların tüttü
ğünü gördükleri zaman inşallah mahcup olurlar.. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) İnşal
lah.. 

İskenderun tesisleri büyütülüyor, Ereğli tesisle
ri büyütülüyor, Karabük tesisleri büyütülebileceği 
kadar büsütülüyor; 1 milyona büyüyecektir. Beşinci, 
Altıncı ve Yedinci Demir-Çelik Tesislerinin etüt ve 
projeleri üzerinde çalışılmaktadır. 
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Türkiye 1937 senesinde ilk demir-çelik tesisini 
kurmaya başlamıştır, sonra 1959'da İkincisini kurma
ya başlamıştır, sonra 1969'da üçüncüsünü kurmaya 
başlamıştır, 1976'da da dördüncüsünü kurmaya baş
ladı. 

Türkiye'de bugün adam başına çelik istihsali 40 
kilo civarındadır. Bu 40 senede 40 kiloya gelinebilmiş
tir. 7 senede 160 kiloya gelinecek. Yani, önümüzdeki 
7 sene zarfında 40 kilodan 4 misli artarak, 40 sene
de geldiğimiz rakamı 7 sene zarfında 4 misline çıka
racağız. Böyle olacak, başka türlü imkânı. Keşke 
8 misline çıkarabilsek; ama Türkiye'nin yapacağı iş, 
sadece demir-çelik değil ki. 25 milyon ton demir-çe
lik istihsali için bugünkü rayiçlerle Türkiye'nin 280 
milyar lira para yatırması lâzım. 

Şimdi Hükümet Programında bir diğer önemli 
konu ağır sanayidir. Türkiye'nin Çağdaş bir sanayi 
ülkesi haline gelmesi, tarım sektörünün ihtiyacı olan 
temel girdilerin yeterli seviyede sağlanması, zarurî 
ihtiyaç maddelerinin karşılanması için enerji tesisle
rinin, yeni gübre fabrikalarının, yeni şeker fabrika
larının, demir-çelik tesislerinin, metalürji sanayiinin, 
elektronik ve telekomünikasyon sanayiinin, takım 
tezgâhları sanayiinin, ağır elektronik ekipman sa
nayiinin, tarım ve iş makineleri sanayiinin, gemi 
inşa sanayiinin kurulmasına mutlaka hız vereceğiz. 

Şimdi değerli milletvekilleri, Maliye Bakanı ar
kadaşım bunları tafsilen anlattı; yine, yeri, sırası ge
lince arkadaşlarım burada söyleyeceklerdir; Sanayi 
Bakanı arkadaşım söyleyecektir, Enerji Bakanı ar
kadaşım söyleyecektir ve Türkiye endüstrileşmesin
de Hükümette görev alan arkadaşlarımızın hepsi 
söyleyecektir; bu kısmı söylüyorum. 7-8 yatırım ba
kanlığının hepsi kendilerine düşen şeyleri burada 
gelip söyleyecektir; ben icmalini söyleyeceğim. 

Organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinin 
kurulması ve gelişmesine de büyük önem verilecek
tir deniyor. Bakınız Hükümetiniz, huzurunuzda, şu
rada yazdığı iki paragraf için, 462 proje ile bulun
maktadır. «Yani bunu niye yapıyorsunuz?» demek 
doğru değil. Bunu taahhüt ettik; memleketin bunla
ra ihtiyacı var. Neden ihtiyacı var? Bu 462 proje 
meydana getirilirse, 1 208 759 vatandaşımıza yeni
den iş çıkacaktır. Bu 462 proje meydana getirilirse, 
295 milyarlık istihsal meydana gelecektir ve 253 mil
yarlık da ithal ikamesi meydana gelecektir ve bütün 
bunlara hemen hemen bir senelik üretimi kadar ya
tırım yapılacaktır; mecmuu da 239 milyar lira tut
maktadır. Bu 462 proje meydana getirilecek. 
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i 1950'd e 400 bin ton çimento üreten Türkiye, 
1975'te 19 milyon ton çimento üretecek kapasiteye 
sahiptir; yani 38 misli büyütmüştür çimento üreti
mini. Şimdi 1982'de Türkiye'nin 25 milyon ton çi
mento üretimine ihtiyacı var. Bunun için 30 milyon 
ton kapasiteye ihtiyacı var. Halen Türkiye'nin 31 
fabrikası var; Kars da devreye girdi. 32 oldu. İnşa 
halinde bulunan İskenderun, Yozgat ve Çanakkale 
ile 35 oluyor. 35 fabrika ile takriben 22 milyon ton 
olan istihsalimizi, 18 yeni fabrika yapmak suretiyle, 
fabrika sayısını 53'e ve çimento istihsalini de takri
ben 35 milyon tona çıkarmak üzereyiz. Bu fabrika
lardan 8'inin ihalesi yapılmıştır. 

Diyarbakır'da, Adıyaman'da, Bingöl'de, Siirt'te, 
Bitlis'te, Urfa'da yapılacak olan 5-6 fabrikaya birin
ci öncelik verilmektedir. Birinci öncelik; çünkü, 250 
milyarlık Güneydoğu projesi milletimizin önüne kon
muştur. Güneydoğu projesinde milyonlarca ton çi
mentoya ihtiyaç vardır. Diyarbakır fabrikası ile Adı
yaman fabrikası, Urfa fabrikası bir an evvel işletme
ye girerse, - Maraş fabrikası da dahil buna - Adana' 
dan çimento çekmek mecburiyetinde kalmayız, Si
vas'tan çimento çekmek mecburiyetinde kalmayız, 
Elâzığ'dan çimento çekmek mecburiyetinde kalma
yız; yani bu inşaatta kullanacağımız çimentonun ta
şıma parası ile bu fabrikaları yapmak mümkündür. 
İşte 18 fabrika ilâve ediyoruz, 400 bin tondan. 1950' 
de 400 bin ton çimento üreten Türkiye, 1982'de 35 
milyon ton çimento üretir hale gelecektir. Çimento 
üretiminde Türkiye dünya memleketleri arasında 
ileri sıradadır, ll'nci, 12 nci sıradadır, iyi bir şey bu 
aslında. Türkiye Çimento ihraç edebilir; 5 milyon 
ton kadar da ihracat yapacağımızı, kendi ihtiyaçları
mızın dışında, düşünerek fabrikaları düşünüyoruz. 

1987'ye kadar bu 53 fabrikaya 25 tane daha ye
nisi eklenmelidir. Ne olacaktır böylece? Türkiye'nin 
78 tane çimento fabrikası olacaktır. Her ile bir çi
mento fabrikası derken, her ile birden fazla çimen
to fabrikası düşmektedir böylece. 

Yeniden bugün işleyen 6 gübre fabrikamıza 16 
tane daha ilâve etmekteyiz. 

Bugün işleyen 17 şeker fabrikamıza, bir tane de 
inşa halindeki Afyon fabrikası eder 18; 14 tane da
ha ilâve etmekteyiz, 32'ye çıkmaktadır. 

Sümerbank'm 39 tesisine, hemen hemen bir o 
kadar daha, 23 tesis ilâve etmekteyiz. 

Kâğıt fabrikalarımız; Yüzbin ton kâğıt üreten 
Türkiye, 400 bin ton kâğıt üretir noktaya gelmiştir. 
1982'de Türkiye 1 milyon ton kâğıt üretecektir. 
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1 milyon ton kâğıt üretebilmek için Balıkesir fabrika
sı tamamlanacak, Afyon fabrikası tamamlanacak, 
Silifke fabrikası tamamlanacak ve Taşköprü fabri
kası tamamlanacak, bunlara ilâveten 2-3 tane daha 
yeni fabrikaya başlanacaktır. 1 milyon ton.. Bunlar 
hali inşaada, Bunların binaları çıkmıştır, makineleri 
içerisine konmaktadır. Başlandığı zaman, yine her 
halde bunlara da «Hayali» falan dendi. 

63 tane organize sanayi bölgesi ve 250 adet de 
küçük sanayi bölgesi meydana getirmekteyiz. 

Türkiye, motor sanayiini kurmak için TÜMOSAN 
şirketini kurmuş. Elektrik sanayii kurmak için başka 
bir şirketi, elektronik sanayi kurmak için başka bir 
şirketi ve takım tezgâhları kurmak için de TAKSAN 
şirketini kurmuştur. Bunlar hep Hükümet kararna
mesiyle olmuştur ve Türkiye bütün bunları finanse 
etmek için de DESİYAB'ı kurmuştur. DESİYAB'm 
kurulacağı da bu Hükümet Programının gereklerin
den birisidir.. Devletçe desteklenen sanayi teşebbüs
lerini finanse etmek maksadıyle Devlet Sanayi ve 
tşçi Yatırım Bankası süratle kurulacaktır. Kurulmuş
tur. 

Ve nihayet Türkiye, TUSAŞ'ı, 1973'de kanunu 
çıkmış bulunduğumuz Türkiye Uçak Sanayii Ano
nim Şirketini kurmuş, harekete geçirmiştir. Planlar, 
projeler yapılmaktadır, etütler yapılmaktadır. İnşal
lah 1-2 sene içerisinde Türkiye evvelâ bir kısmını 
dışarıdan alarak daha sonra çoğunu kendisi yapa
rak uçak yapmak imkânına kavuşacaktır. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi sayın milletvekilleri, huzurunuzda 1 - 2 
şeyi daha söyleyeyim : Burada diyor ki : «Elekîrik 
enerjisi ile ilgili olarak temel hidroelektrik ve termik 
tesislerin yapılması hızlandırılacaktır.» 

İşte burada elektrik konusuna girmek istiyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisinin sayın Genel Başkam, 

memnuniyet izhar etti burada; benim elektriği, de
mir - çeliği falan konuşmaya başlamış olmam dola-
yısıyle, daha doğrusu benim memnun olduğumu ifade 
etti, yahut ben öyle anladım, yanlış anlamadıysam. 

Ben, elektriği ve demir - çeliği 30 senedir konuşu
yorum. Bem bunun içinde büyüdüm. Yani gerçekten 
böyle bile olsa; yani, hani beni yeni bunları konuş
maya başlamış gibi göstermeye de çalışsa, benim için 
önemi yoktur. Kendileri de her yapılana fazla demek
ten vazgeçip, bunlar yapılmalıdır noktasına geldiler
se çok önemli bir mesafe alınmıştır. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Çok değerli buluyorum sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanının bu beyanını ve altını çizi
yorum. 

Yalnız bu elektrik meselesinde sayın Genel Baş
kana verilen bilgiler yanlış. Yanlış... Bana göre mes
netsiz ve bir miktar da çarpık. (A. P. sıralarından gü
lüşmeler) Bu biraz taş duvar gibi bir şeydir, bu elek
trik mevzuu. 

Şimdi ben size gayet kısaca Türkiye'nin elektrik 
davası hakkında 1 - 2 söz söyleyeceğim; tabiî zaman 
meselesi beni sıkıştırmaktadır; ama bunu bari söyle
yeyim. 

Türkiye 1950 senesinde 790 milyon kilovatsaat 
elektrik üretti. 790 mıh/coı kilovatsaait... Şimdi Türki
ye bu sene 18,5 milyon kilovatsaat elektrik üretti. 
18,5 milyar kiîovatsaatı 35 milyara çutaracağımızı, 
35 milyar kiîovatsaatı 59 milyara çıkaracağımızı ve 
59 milyar kiîovatsaatı da 100 milyara çıkaracağımızı 
biz ilân ettik. Görev başında bulunan Cumhuriyet 
Hükümeti kurulduğundan kısa bir süre sonra bunları 
Hân etli. Türkiye'nin elektrik üretimi, görünür gele
cekte, görünür gelecekte; böyle uzun bir süre sonra 
değil; 100 milyar kilovatsaalit^*,. Türkiye elektrik üre
timinde 149 memleket içerisinde 30 ncu sıralardadır. 

Değerli milletvekilleri, evvelâ elektrik üretimi ile 
ilgili rakamlara kısaca bir göz attıktan sonra, prog
ram hakkımla ben size bilgi arz edeceğim. Yani Tür
kiye ne yapıyor elektrik meselesinde? 

Elektriğin yokluğu, bir memleketin, bilhassa kal
kınmasında şahdamanmnı kesilmiş olması demektir. 

1950'îerde, - devir mevir kötülemiyorum, ben sa
dece bîr seyri anlatıyorum, seyir bu, yani 1950'de -
Türkiye'de adam başına düşen elektrik miktarı 38 
kilovatsaattı. 1976'da bu rakam 470 kilovatsaate yük
selmiştir. 38 kHovatsaatten 470 kilovatsaate. 

Türkiye'yi Bulgaristan'la, Yunanistan'la mukayese 
ederek bir yere varamazsınız. Neden varamazsınız? 
Çünkü şartlar başkadır. Başladığı yerler başkadır bir, 
yapmaya mecbur, olduğu işler başkadır iki. Bulga
ristan ve Yunanistan ilkokul meselesini yıllarca önce 
halletmiş. Biz ilkokul meselesini 1973 senesinde hal
lettik; Cumhuriyetin 50 nci yılında. Daha da bir çok 
noksanımız var. Benim 6 milyon çocuğum bugün ilk
okula sahiptir. Yani, Yunanistan'ın nüfusu da 8 mil
yondur. Ben 6 milyon çocuğu ilkokula göndermeye 
mecburum. (A. P. sıralarından alkışlar) Bir 6 "mih/oaı 
çocuğu ilkokula göndereceksiniz, 3 milyon çocuğu or
taokula, liseye göndereceksiniz ve 250 bin 300 bin 
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çocuğu da yüksekokula göndereceksiniz. Bir taraftan 
bunu yapacaksınız, bir taraftan Türkiye 1950'de 3 
milyon ton hububat istihsal eden Türkiye... 

ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Ve satama
yan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 3 milyon ton hububat istihsal eden, 1950'de 
tümü, 1976'da 23 milyon ton hububat istihsal eder 
hale gelmiştir - Bundan sevinç duymak lâzımdır -
ve hedefi, yakın gelecekte hedefi 30 milyon tondur. 
Binaenaleyh, «Efendim 27 sene kayboldu, bir 27 da
ha kayboldu» falan gibi tartışmalarda şu anda bir 
ırsnaıa yok. 50 senelik Türkiye Cumhuriyetinin yaptı
ğı, yapamadığı bir çok şeyler var. Yaptığı bir çok gü
zel şeyler var, yapamadığı bir çok şeyler ve sadece 
Türkiye'nin meselesini elektrikten başlatıp, Yunanis
tan'la, Bulgaristan'la mukayese ederek bir yere vara
mayız. O zaman Sovyetler Birliği'ni eğer Norveç'le 
mukayese ederseniz, Sovyetler Birliği'nin meyus ol
ması lâzım. Çünkü Norveç'in adam basma elektrik 
faühsali 17 bin kilovatsaaitır; Sovyetler Birliği'nin ise, 
henüz, 3 500 - 4 000 kiîovatsaattır. Kanada'nınki 
6 000 kilovat saattir, Birleşik Amerika Devletleri'nin-
fci 5 500 kHovatsaaîür, Avrupa ortalaması 3 300 ki
îovatsaattır. O Avrupa ki, ileri endüstriyi kurmuş, 
ilkokul meselesini yıllarca önce halletmiş. 

Sağlık hizmeti götürmeye mecbursunuz milyonla
ra. 67 vilâyette, 67 vilâyetin 30'unda, 4G'möa mem
leket hastaneleri ile sağlık hizmetine başlamış Türki
ye, köyüne kasabasına sağlık hizmeti götürmeye mec
bur. Ne yapacaksınız? Mesele sadece elektrikten iba
ret değil ki; 40 bin köyü karanlıkta, 40 bin köyüne 
u'sşjîamaz, 40 bin köyü susuz, Türkiye bunlara ula
şacak. Bun'ara ulaşırken, gayet tabiî ki, plan bumun 
için lâzım zaten; yani, plan, Bulgaristan'ı geçelim, 
Yunanistan'ı geçelim elektrikte diye lâzım değil. Plan, 
dengeli kalkınma. Bunun adı bu. Dengeli kalkınma. 
B;r denge içerisinde bir memleketin ekonomisinin bir 
yerini mızrak başı yapmak, diğer yerlerini geride bı
rakmak mümkün değildir. Onun içindir ki, elektrik 
meselesinde Türkiye geride falan değildir. Türkiye 
önemli adımlar, çok önemli adımlar atmıştır, fevka
lâde önemli adımlar atmıştır. 

1950'de istihsal ettiğimiz 796 milyon kilovaıisaat, 
- milyon, bir milyardan az - elektriğin % 4'ünü sular
dan almakta idik. bugün % 40'ını sulardan almakta
yız, % 4'ü kilovaisaaia vurduğunuz zaman gayet mi
nik kalır, gayet ufacık kalır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye elektrifikasyon 
konusunda büyük hamleler yapmıştır. Bunu inkâra 
kalkmak yanhşiiır. 1949 Türkiye'sinde ben başladım 
elektrifikasyon meselesine. Yani, mühendis olarak 
başladım. Yani, sene 1977, 28 senedir bu işin içimde
yim, mühendis olarak içindeyim, idareci olarak için
deyim, işte iyi kötü siyasetçi olarak içindeyim. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

Binaenaleyh, sanıyorum ki, bu hesabın bana so
rulmuş olmasından fevkalâde memnuniyet duydum. 
Benim burada savunduğum şey, bu geçen 27 sene zar
fındaki hükümetler değildir; çünkü, bu geçen 27 sene 
zarfındaki hükümetlerin, ya da daha doğrusu 27 se
nenin başarısızlıklarının tümünü bizim üstümüze yığ
mak - işte burada geliyorum - D. P. ve A. P. olarak 
bizim üstümüze yığmak, başarılarını kendinizin alıp, 
götürmemiz bir şeye yaramaz. 

Türkiye'nin 195Ö'de İ kilometre yüksek gerilim 
haltı yoktu. Türkiye'min 1950'de projesini çizdiğimiz 
saniralları biner kilovathktı, 2 biner kiiovatkktı. Hat
ta korka koi'ka çizmekteydik, böyle elleri titremektey
di çizenlerin, çizdirenlerin; 1 000 kilovathk santral. 
İleri Batı ülkelerinde 1 milyon kilovathk santral gör
dük; hicrana kapıldık, hicran; neden bizim memle
ketimizde bulular yok diye; ama Cenabı Allah 1 mil
yon kilovathk Keban Santralını yapmayı Türkiye 
Cumhuriyetine nasip etti. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesler», sürekli alkışlar) Bununla da kalmıyor, yine 
Cenabı Allah 2 milyon kilovathk Karakaya Santra
lını yapmayı da Türkiye Cumhuriyetime nasip ediyor. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Güneydoğu Anadolu Pro
jesi, 20 milyon dönüm arazinin sulanması ve 30 mil
yar kilovatsaat elektrik üretilmesidir. Bu manzumenin 
7 tane anatesisi vardır. Birimcisi Kebandır, ikincisi 
Ksrakaya'dır, üçüncüsü Karababa'dır, dördüncüsü 
Gölköy'dür, beşincisi Ihsu'dur, altıncısı Kralkızı'dır. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Say 
Başbakanım, say. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ve... 

BAŞKAN — Sayın Eker, rica ediyorum hatibe 
hitap etmeyiniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bu yeni tesis Güneydoğu Anadolu ovalarında. 
Yani, ta Adıyaman'dan, Gaziantep'ten, Gazianlep'in 
Arabar Ovasından başlayarak, Cizre'ye kadar, yani 
Dicle nehrine kadar, Fırat'la Dicle'yi birleştireceğiz 
Fırat'la Dicle Şattülarap'ta bir!eşmeyecek, Türkiye' 
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de birleşecek. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
a]kış!ar) Böyle bir proje yürütülmektedir. Böyle bir 
proje yürütülürken, «Efendim, Karakaya Barajının 
projesini biz yapmıştık» ...Hayır, yapmamıştınız, yap
madınız. Karakaya Barajının projesini yaptıysanız, 
ihalesini de yapsaydınız. «Karakaya Barajı 2,6 milyar 
liraya çıkacakmış da, 6 milyara çıkmış» Hayır, Ka
rakaya Barajı 20 milyar liraya çıkacak. Yani, rakam* 
İriniz yanlış, 20 milyara çıkacak, ondan, sonra buraya 
geleceksimiz, «2,6 milyara çıkacak barajı, 20 milyara 
çıkarttınız» diyeceksiniz. Barajın ilk keşif bedeli 20 
milyardır, elektrik santralıyla, yaklaşım yoluyla, site
siyle, bilmem nesiyle ve Karakaya Barajı büyük sı
kıştırmalar somunda ancak 1976 yılının Ey!ü! ayına 
kadar projeleri tamamlanıp, ihaleleri yapılabilmiştir. 
Proje vardı da, biz niye 18 ay bekledik?.. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Siz projesiz temel at
mıyor musunuz?.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam* 
la) — Projesiz temel atmayız beyim. Şu söylediğimiz 
tesisler var ya, 462; hani, temellerini söküp, Meclisin 
önüne getirdiğiniz şeyler, onların hepsi yapılacak, 
hepsi. (A. P. sıralanndam «Bravo» sesleri, alkışlar) 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Onlar yağ
mur suyuyla dolu. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) —- Hepsi yapılacak onların. 

Burada şunu ifade erleyim : Ananıuhalefeîin sa
yın sözcüsü «Efendim, ben kanatlara bir şey demiyo
rum, koalisyon kanatlanma, ama esas sorumlu Hü
kümetin Başıdır» dedi. Bu, doğrudur; esas sorumlu 
benim huzurunuzda, benim sorumlu. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Başına, Tür
kiye Cumhuriyetinin Anayasası ve kanunları neyi sa-
racaksa onun sorumlusu benim, huzurunuzdayım. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

Efendim, «Bu koalisyondu, o bakanın işiydi, bu 
partinin işiydi» yok. Eğer bu sorumluluğu taşıyamaz-
sam, taşıyamayacak noktada olursam, bu işi yürütemi
yoruz deriz. 

CELÂL ÜNVER (Malatya) — 1972'de kaçtınız. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Kaçma işine gelince, kaçan sizsiniz. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

CELÂL ÜNVER (Malatya) — 1972'de? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Ne zaman kaçmışız? 

I A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Şapkayı alıp 
I gittiğiniz günleri unuttunuz mu? 

CELÂL ÜNVER (Malatya) — 1972'de ne yaptı
nız? 

I A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Seçimlerden 
I de kaçtınız? 
I BAŞKAN — Rica etsem, karşılıklı konuşmayı bı-
I raksanız. İstirham etsem. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam-
I la) — 12 Martı söylüyorsunuz değil mi? 12 Maritı... 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Tabiî... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam-
I la) — 10 defa cevap verdik, bir daha cevaplayayım... 
I BAŞKAN — Sayın Başbakan, cevap vermeyiniz, 
I istirham ediyorum, rica ediyorum cevap vermeyim. 
I (Gülüşmeler) 
I Arkadaşlarım, istirham etsem, hatiple konuşmayı 
I bıraksanız da hatip sözüne devam etse. Usulümüzde 
I de böyle bir şey yok, biliyorsunuz. Rica ediyorum, 
I rica ediyorum. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Soru sordu-
I 1ar cevap verdik sayın Başkan. Seçimden de kaçtdar... 
I Sayın Başbakan seçimden kaçtığınızı ela söyleyin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam-
I la) — Şimdi sizi aralamak mümkün değil, sazı anlamak 
I mümkün değil. Neden mümkün değil? Türkiye Cum-
I huriyetinde Hükümetler nasıl gelecek nasd gidecek, 
I bu belirlenmiştir. Hükümetler, esasen İnsan Hakları 
I Beyannamesinin 21 nes maddesine göre Meclisler dev-
I rî olacakta-, devrî. Muayyen bir dire sonunda millet 
I yeniden hakemlik yapacak, iradesini izhar edecek, 
I kimi seçerse o idare edecek Türkiye'yi. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Milletvekili trans-
I feri de var mı? (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam-
I la) — Kumar borcu olmayan sekiz miEervekiK ara-
I yan biz değiliz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri 
I alkışlar) 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Kumar b<n> 
cu olanları arıyorsunuz. (C. H. P. sıralarından gülüş-

I meler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Dsvam-
] vamla) — Bunlar fevkalâde çirkin, şeyler, fevkalâde 
I çirkin şeyler... Fevkalâde çirkin şeyler; bu sıralarda 
I oturan insanların alınıp satılacağını kabul etmekle hiç 
I kimsenin menfaati yok, fevkalade çirkin bunlar... 
I (A. P. sıralarından alkışlar, C. H. P. sıralarından gü-
I rültüler) 
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Değerli milletvekilleri, şunu anlamak mümkün de
ğil. Aslımda Hükümetleri meydana getirmek de, dü
şürmek de sizin göreviniz ve yetkiniz. Bu yetkiyi baş
ka birisi kullanıyorsa, bundan sevinç duymamanız 
lâzım. Binaenaleyh, hükümetler bu müessesenin güve
nine dayalııacaktır, bu müessese hükümetleri meyda
na getirecektir, bu müessese düşürecektir; devirecek 
değil, düşürecektir.; 

ALÎ TOPUZ (İstanbul) — 1971'de ne oldu? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Gücünüz yetmiyorsa düşürmeye, o zaman mil
letin iradesine ram olmaya mecbursunuz. 

Bu sıralarda oturan arkadaşlar... 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Ne za
man? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bu sıralarda oturan arkadaşlar sizden farklı 
değil ki,. Onlar da milletin hür iradesiyle gelmiş bu
raya. Yani sizin biriniz iki kişi sayılacak bu sıralar
da; bu sıralarda oturan bir kişi yarım kişi mi sayıla
cak? (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Hükümetin tek kaidesi var, tek kaidesi, tek: Mil
let Meclisinin içinden çıkar, güvenoyu ahr, ayakta 
durur; güvenoyu alamadığı zaman düşer. 

HASAN BÜTÜNER (Amasya) — İstifa eder gi
der. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Aslında bu, 12 Marta, birçok kere söyledik, 
herkes bir başka türlü baktı. Aslında bir büyük bu
nalımdı; söyledik, söyledik bir türlü anlatamadık. 
21 Marta kadar Halk Partisinden ses çıkmamıştır. 12 
Martta 21 Martta da,, o gün Halk Partisinin Sayın Ge
nel Sekreteri, bugün Sayın Genel Başkanı, 12 Martın 
kendilerine karşı yapılmış olduğunu iddia etti. Bu 
12 Martta bir vuzuha varalım: Size karşı mı yapıldı, 
bize karşı mı yapıldı, komünistlere karşı mı yapıldı? 
Bunda bir vuzuha varalım ve netice itibariyle biz, 
«O günden beri ayaktayız. Bu memleketin sokakla
rında geziyoruz. İşte. yakamız, gelin yapışın» dedik. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Yapışaca
ğız. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — İşte yakamız, gelin yapışm dedik. Memleketin 
her şeyi var orta yerde, açık rejim işliyor ve bütün 
bunları bir kenara atıyorsunuz; Hükümetin nasıl te
şekkül edeceğini Anayasa tayin etmişken, siz, doğa 
kanuncu oluveriyor ve Anayasanın üstünde birtakım 
kanun hükümleri vazediyorsunuz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Olmaz öyle şey. İşte buradadır be

yanatınız; yapmış olduğunuz beyanata göre bu 12 
Mart... Ya bu doğrudur, ya bu doğruur. Hangisi 
doğru? Siz söylediğinize göre bu doğru olması lâ
zım; bu size karşı yapılmış diyotsunuz, kendinize 
karşı yapılmış. 

ORHAN KAYIKAN (Amasya) — Siz niye kaç
tınız? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam* 
la) — Bir taraftan diyorsunuz ki, «Siz giderseniz bu 
iş düzelir;» bir taraftan diyorsunuz ki, «Gittiniz, 
şapkanızı aldınız gittiniz, niye gittiniz?» Bir taraftan 
diyorsunuz; «Niye gitmiyorsunuz?», öbür taraftan 
diyorsunuz «Niye gittiniz?» Bunu anlamak da müm
kün değil. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Aslında, bu çelişkiler size yakışıyor, bunları ya
dırgamıyorum. 

Şimdi şu elektrik meselesini bir yere bağlayalım. 
Değerli milletvekilleri.... 
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Enerji açı

ğımızı söyler misiniz? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Söylerim. 

BAŞKAN — Sayın öztunç, zamanı geldiğinde 
sorma hakkınız var. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Enerji açığı dahi kalkınmanın neticesidir. Kal
kınma olmazsa enerjiyi ne yapacaksınız? Kalkınma 
olmazsa, ki enerji ihtiyacı kendiliğinden doğmamış
tır. 

Enerji, ben size söyleyeyim, hicran ile söyleye
yim; alın teri dökerek, göz nuru dökerek, Devletin 
milyonlarını dökerek meydana getirilmiş tesislere, 
«Bu tesislerden çıkan enerji toprağa verilecek» denil
diği günlerin üzerinden yıllar geçmedi henüz, «Top
rağa verilecektir»... İşte burada yazılı; 1971 senesin
de Halk Partisinin sözcüsü, Cumhuriyet Senantosun-
da bunların lüzumsuz olduğunu söylemiştir; 1971 
bütçesi münakaşa edilirken; zabıt buradadır, yapılan 
elektrik tesislerinin lüzumsuz olduğunu söylemiştir. 
Esasen geçen 27 yılı tümü ile bizim üstümüze yık
makta mana yoktur. Çünkü, 27 yılın içerisinde ihti
lâl var; ondan sonra arada ihtilâl hükümeti var; son
ra 3,5 seneye yakın, Halk Partisinin, Halk Partisinin 
başında bulunduğu diyemiyorum, ama netice itiba
riyle Halk Partisinin en büyük parti olarak koalis
yon ortağı olduğu Hükümet var; sonra 1971 buna
lımı var. 1971'den 1975'e kadar 8 tane hükümet var. 
Bunların sadece 1 - 2'siniıı içerisinde A. P. vardır. 
Esasen 1971 - 1973'te partüerüstü bir Hükümet var. 
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Ondan sonra 1975'ten 1977'e kadar da, bugünkü par
tilerle, Adalet Partisinin, MSUî Selâmet Partisinin, 
Cumhuriyetçi Güven Partisinin ve Millî Hareket Par
tisinin meydana getirdiği ve bağımsız milletvekili ar
kadaşlarımızın desteklediği bir Hükümet var. E, bu
nun tümünün hesabını bize sorarsanız, bize çift hak
sızlık yapılmış olur; çift, bir tane değil. Çünkü esa
sen birçok haksızlık bize yapılmıştır ve biz bu hak
sızlıkları, hep çileyi, ıstırabı sinemize gömerek, memle
ket kötüye gitmemesi için, yine kopuklukları bağlaya
rak buraya kadar memleketi getirdik. 

Elektrik meselesini münakaşa eîmek, sanıyorum 
ki, fevkalâde kolay bir konudur, teknik bir konudur. 
Şöyle bir konudur: Elektrik meselesinde Türkiye şim
di 100 milyar kiiovat/saata gidiyor. 100 milyarın ben 
size bir hesabım vereyim. Bir şeyi düzeltmek istiyo
rum; Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı 
kilovat ile kilovat/saati karıştırdı. Zabıtlara yanlış 
geçmiştir. Benim nazarı dikkatimi çekmedi gibi bir 
durum olmasın. Bir kilovat 10 lira değildir, aslında 
bir kilovat 10 bin lira filandır da, kumlusu. Bir kilo
vat/saat elektriğin yokluğu 10 liradır. Bir kilovatın 
yokluğu çok büyük paradır. Ondan sonra bir kilo
vat 30 kuruş değildir. (A. P. sıralarından gülüşme
ler) Yani bunu kusur saymıyorum. Yani bu karıştı 
da, düzeltiyorum burada. Bir kilovat/saat 30 kuruş
tur, bir kilovat 30 kuruş değildir. Onun için bir kilo
vatın yokluğu, aslında 8 760 kilovat/saatin yokluğu
dur. 8 760 kilovat/saat, bir kilovatın yokluğu, Bina
enaleyh o 10 lirayı onunla çarpmak lâzım, bir sene 
için yokluğunu. Eğer 10 sene devam ediyorsa 10 ile 
bir daha çarpmak lâzım. 20 sene devam ediyorsa 
20 ile bir daha çarpmak lâzım. O zaman hesap çı
kar. (A. P. sıralarından alkışlar) 

ALÎ TOPUZ (İstanbul) — Söyleyecek laf bula
mayınca... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Yok, yok, söyleyecek laf meselesi' değil. Ben 
zaptı tashih ediyorum. Ben bunu şey için söylemiyo
rum. Nazan dikkatimden kaçtı denmesin. 

Türkiye, değerli arkadaşlarım, bir büyük elektrik 
sistemi meydana getirmektedir. Bu sistemin kalbi 
Güneydoğu Anadolu'da Fırat nehri üzerindeki 4, 
Dicle nehri üzerinde şimdilik 3 - ileride daha da ço
ğalacaktır; bu Fırat üzerindekiler de çoğalacaktır -
Zap nehri üzerindeki kuracağımız santraller, Çoruh 
nehri üzerinde kuracağımız santraller, Kızılırmak'ın 
denize dökülmeden önce bütün elektriğini alacak, bu
gün yapılmakta olan Uğurlu 1, Uğurlu 2 barajları ve 

Allah kısmet ederse bu sene ihalesine girişeceğimiz 
hidroelektrik santralı olarak büyük Altınkaya bara-' 
jı - 700 bin kilovattık Keban'a Kızdırmağın Bafra 
deltasına açıldığı yerde kurulacak olan bu büyük 
santral ve Allah kısmet ederse Martın 16'sında temeli 
atılacak olan Oymapınar - 500 bin kilovattık Antalya 
civarındaki santral - bunlar dev hidrolik tesislerdir. 

Bunun yanında dev termik tesisler: 1 milyon ki
lovatı inşa halinde bulunan Elbistan - Afşin santralı; 
yanına 1 milyon daha konacak, yanına 1 milyon da
ha konacak, 3 milyon olacak. Bir milyon yapıhyor, 
2 nci milyonun projeleri ve ihaleleri yapılıyor; 3 ncü 
milyon kilovat gelecek. Ondan sonra Seyitömer'de 
kurduğumuz, Kütahya civarında büyük termik san
tral, Tunçbilek'te kurduğumuz termik santral, Çan' 
da, Orhane5iY.de, Soma'da Yatağan'da, Kangal'da 
ve Beypazarı Çayırhan'da kurmaya başladığımız ter
mik santrallardtr. Bunlar büyük santrallardır. 

BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) — Kömürleri?.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam

la) — Bunların kömürleri aslında, Elbistan - Afşin' 
deki kömürler TKÎ'nindjr. Tunçbilek'teki kömürler, 
TKİ'nindir. Seyitömer'deki kömürler TKFnindir. 
Bugün kömürsüzlükten işlemeyen tek bir santral yok
tur. «Öbürlerinin kömürü nereden gelecek?» deniyor
sa, kömürler etüt edilmiş, bitirilmiştir; etütler yeni ve 
bu santralların hepsinin ihalesi 1976 yılında yapıl
mıştır, hepsinin ihalesi. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Kömürü de olacak, suyu da olacak, makinesi de 
olacak, binası da olacak; yani santral olacak bunlar. 
Hiç kimsenin kaygısı olmasın. Bu suretle Türkiye' 
nin elektrik istihsali birinci kademede 60 milyar kilo
vat/saata ve 1977 yılında ihale edeceğimiz yeni san-
trallarla da, Türkiye'nin elektrik istihsali 93 milyar 
kilovat/saata çıkmaktadır. înşa halinde bulunan san-
trallarla, Türkiye'nin elektrik istihsali 93 milyar ki
lovat/saata çıkmaktadır. 100'e 7 kaldı. 100 milyar di
yoruz ya, 7 milyar kilovat/saat daha kaldı; onu da 
itmam ederiz gelecek sene bu zamana kadar. Türki
ye Cumhuriyeti onu da itmam eder, böylece 100'ü 
buluruz. 

Binaenaleyh, «Ne yapıyorsunuz?» derseniz, böy
le büyük bir hamleyi yapıyoruz. Böyle büyük bir 
hamlenin gereği ne ise onu yapıyoruz ve buna mil
yarlar sarf ediyoruz. 

Efendim, «Yatırımı aznış, yatırımı çokmuş...» 
Şunu da ifade edeyim ki, Bozova'dan Urfa'nm omu-
zuna su taşıyacak olan 27 kilometre uzunluğunda ve 
10 metre çapında 20 milyar liraya mal olacak olan 
Urfa tüneli... 
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MALİK YILMAN (Hatay) — Olacak!... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — E, maliyet, tahmin bu... Hep böyîe olur mü
hendislik işleri. Başka türlü bir şey yapmak müm
kün değildir. Yani böyle anahtar teslimi tesis her za
man yapamazsınız, tabiat şartları yardır işin içinde; 
dağ delinecek 27 kilometre. 27 kilometre yol değil bu. 
2 kilometre de değil, 27 kilometre. Türkiye'nin en 
büyük eseridir, Türkiye Cumhuriyetinin en büyük 
eseridir ve Türkiye Cumhuriyetinin şerefidir bu eser. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bunun projeleri yeni tamamlanmıştır, mastır 
plan 1970'te tamamlanmıştır; bu tesisin de ihalesi ya
pılmaktadır. Yine Allah kısmet ederse, 11 Nisan 1977 
gününde de temeli atılacaktır. (A. P. saralarından al
kışlar) Ve ondan sonra Urfa'dan Cizre'ye kadar gi
decek olan 400 kilometrelik iki kanal. Birincisi; Ka-
racadağ'm alt yamaçlarını sıyırarak; ikincisi, yuka
rıdan Siverek'in önünden, dağda bir karış toprak bı
rakmaksızın gidecek olan, Mardin'in altma kadar 
gidecek olan ikinci kanal; bunlar yapılacaktır. Tür
kiye gerçekten 20 milyon dönüm yeni arazinin su
lanmasına hazırlanmaktadır. Diyarbakır ovasında, 
b!r ucu Drcîc, öbür ucu Hazro'ya varan bu geniş ova
da, bir ucu Diyarbakır olan bu geniş ovada da, mil
yonlarca dönüm arazîyi sulayacak olan yeni tesisler 
yapılacaktır. Böylece Türkiye'nin elektrik davasın
da atılmış dev adımlara yenileri eklenmektedir. Ger
çekten 790 milyon kilovat/saattan 18,5 milyar kiîo-
vat/saata gelebilmek büyük bîr hünerdir. Aslında 
1976 yılında Türkiye, elektrikte % 18,5 bir artma 
yapmıştır. O % 18,5 bir artmayı yapabilmiştir. Bu 
miktar 1974 yılında % 8,5 civarında idi, 1975 yılın
da % 13,5 civarında idi ve Türkiye 61 iline enterkon-
nekte sistemi bağîayabilmiştir. 

Yani, 1950 yılında bir kilometre hava hattı olma
yan Türkiye 61 iline enterkonnekte sistemini bağîaya
bilmiştir. 1977'de 3 il daha bağlanacaktır, 1978 yılın
da 3 il daha bağlanacaktır. Binaenaleyh, 1978 sene
sinde Türkiye'de Edirne nereden elektrik alıyorsa,-
Hakkâri de oradan elektrik alacaktır. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

Şimdi, burada bir söz ortaya atıldı. Bu sözü fev
kalâde haksız, fevkalâde yanlış ve fevkalâde kusurlu 
buluyorum. Efendim, «Türkiye'nin kaynakları Gü
neydoğu Anadolu'da imiş, Güneydoğu Anadolu'nun 
kaynaklarım Güneydoğu Anadolu kullanmamakta 
imiş.» 

Bakalım meseleye. Bu bir defa gerçek değil. Ne
den gerçek değil? Bakınız, henüz Güneydoğu Ana

dolu'da veya Doğu Anadolu'da geliştirebildiğimiz 
santraüar şunlardır : Çıldır santralının elektriğini 
Göle ve Kars kullanmakta, Kiti santralının elektriğini 
İğdır kullanmakta, Tortum santralının elektriğini Er
zurum kullanmaktadır, Hazar santralının elektriğini 
Elâzığ kullanmaktadır, Çağçağ santralının elektriğini 
Mardin kullanmaktadır, Engil santralının elektriğini 
Van kullanmaktadır, Erciş santralının elektriğini Er
ciş kullanmaktadır. 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Keban, 
Keban'ı da söyleyin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Keban santralı bugün Kars'a elektrik vermek 
tedİT. Kars'taki Çimento Fabrikasını çeviren o. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

Yeniden Erzurum'da altı fabrika, Kars'ta altı 
fabrika Ağrı'da 3 - 4 tane fabrika, Van'da 3 - 4 tane 
fabrika, Diyarbakır'da 6 tane yeni fabrikayı kur
maya başlamış bulunuyoruz. Keban santralı Diyar
bakır'a elektrik veriyor, Keban santralı bugün Bit
lis'e elektrik veriyor, Keban santrali bugün Ağrı'ya 
elektrik verîyor, Keban santralı Siirt'e elektrik ve
riyor. Nereye alınmış götürülmüş elektrik? 

Türkiye bir bütün. Efendim, «Falan yerden elek
trik aldınız, filan yerden elektrik aldınız»; bütün 
Avrupa elektrik sistemleri birbirine bağh. Elektri
ğin çimentodan bir farkı yok ki, Elektrik bir ma! 
haline gelmiş bugün, asîında bir kilovat saatin yok
luğu 10 Siraya mal oluyorsa 50 kuruş veya 30 kuruş 
verip bir kilovat saat illâ ki almayacağım diye mem
leketi 10 liradan mahrum etmenin manası yok ki; 
yapıncaya kadar alacaksınız* Tabiî, Türkiye'nin 
geîlşme potansiyeli, Türkiye'nin bazı zihinlerini çat-
latmıştır öyle bir gelişme potansiyeli. 

Bugün Trakya'da hemen hemen köylerimizin 
% 80'i elektriğe kavuşmuştur. 10 sene evvel hudut 
köylerimizin hiç birisinde elektrik yoktu, Yunanis
tan'ın, Bulgaristan'ın ışıldayan köyleri karşısında 
Türkiye'yi idare edenler mahcuptu. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bugün köylerde elektrik var, nihayet 20 ilimize 
uyguladığımız teşvik tedbirlerinin uygulanması sa
yesinde Edirne bir sanayi şehri haline gelmiştir ve 
Türkiye Edirne ile bitmiyor, Edirne'den Kapıku
le'ye olan 18 kilometre içerisine 6 tane büyük fab
rika yerleştirmişizdir; bu topraklar bizimdir ve bizim 
oîmaya devam edecektir demektir orası. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 
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Değerli arkadaşlarım, Türkiye onbinlerce kilo
metre hava hattı meydana getirebilmiştir. Bunları 
küçümseyerek bir yere varamayız. Geliniz daha ço
ğunu yapma imkânlarım arayalım. Size şunu da söy
leyeyim: Yaptığımız her şey küçük kaldı. Bu bi
zim ufuksuzluğumuzdan dolayı değil, ufuksuzluğun 
da roMi vardır bunda, ama her şeyin küçük kalma
sının önemli sebeplerinden birisi, Türkiye'nin büyü
me istidadıdır, büyüme kabiliyetidir^ Bundan se
vinç duymak lazımdır. 

154'Kik hava hatları yaptık; küçük. 380'e çıktık; 
küçük, 66 kilovattık hava hattı yaptığımız zaman, 
bunun içinden, bu kadar hattın üstünden ne geçire
ceğiz derken, 154 küçük, 380 küçük kaldı. Bugün 
700 kilovattık hava hatlarına gidiyoruz. 

Gerçekten Türkiye bir ucundan bir ucuna büyük 
yoMarla, bir ucundan bir ucuna 700 kilovattık elek
trik nakil hattan ile bağlandığı zaman, büyük ve 
bütün Türkiye'de, bütün elektrik sistemimizi Irak'a, 
İran'a, Sovyetler Birliğine bağlayacağız. Bulgaris
tan'a bağladık; Bulgaristan Yugoslavya'ya, Yugos
lavya Macaristan'a, Macaristan Avusturya'ya, Avus
turya Almanya, Fransa, İsviçre'ye bağlı. Herkes bir
birine bağlı. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Sevgili arkadaşlar, değerli arkadaşlar, şimdi ener
ji meselesinde bize söylenecek bir şey yoktur. Gö
rev başında bulunan Cumhuriyet Hükümeti, devasa 
bir enerji programını, devasa bir sanayileşme proje
sini yürütmektedir ve bunları 1982 - 1987 Türki
ye'sinin ihtiyaçlarını nazara alarak götürmüşüzdür. 

Efendim, burada söylendi; «Ege'de ve Erzu
rum'da sigara fabrikası yapılacakmış, 1976'da bite-
cekmiş daha başlanmamış.» Allah'tan korkmak lâzım. 
Erzurum'da, Diyarbakır'da, Samsun'da, Manisa'da, 
Muğla'da ve İzmir'de sigara fabrikası yapılması ki, 
bunların beşi 1976 programına, «taraf muzdan, bugün
kü Cumhuriyet Hükümeti tarafından kondu. 1976'da 
programa konmuş olan fabrika 1976'da nasıl bite
cek? Buna 1,5 - 2 milyar lira para sarf etmek lâzım. 
Tokat fabrikası, Malatya fabrikası; bunlar tamam
lanmak üzere. 

ETEM EKEN (Çorum) — Çorum Şeker Fab
rikası nasıl olacak Sayın Başbakan? Onları niye 
söylemiyorsun? 

BAŞKAN — Sayın Eken, rica ederim. 
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Keten bara

jından da, Lâdik barajından da bahsedin Sayın Baş
bakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Değerli milletvekilleri, Çukurova Elektrik 
Şirketi sanıyorum kastedilen. Burada özel şirket
ten bahsedildi 7 bin ortağı vardır. Devletin yapa-
ccğı işi yapmaktadır, Devletin kontroktnda yapmak
tadır ve senede 171 milyon lira vergi ödemektedir. 
Devletten 2 kuruş aşağı da elektrik satmaktadır. 

Önemüi olan mesele... 
BAŞKAN — Sayın Başbakanım 3 dakikanız var. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — 5 dakikada bağlayayım. Madem öyle, 5 da
kika müsaade ederseniz bağlayayım. 

Çok söylenecek söz var. Neler söylenmedi; aşağı 
yukarı yüze yakın İddia var. Ben., bunların çok azı
na dokunabildim, ama şunu söyleyeceğim: Türki
ye'yi batıyor, batmış göstermek yanlıştır. 

Fortune Mecmuasının 25 memleket arasında yap
tığı anket burada. Hepsini, söyleyeceğim, hiç merak 
etmeyin. Bu ankette Türkiye 25 memleket arasında 
petrol üreten memleketler de dahil, geçen 1 0 - 1 2 
sene zarfında, «size aittir» dediğiniz 10 sene zarfın
da buraka kalkınmada 4 ncü geliyor. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, aîkışfar) 

Borçlanmada, adam başına ödenecek borç mik
tarında Türkiye 25 memleket arasında 20 nci geliyor. 

Türkiye, 1976 yılı içerisinde, planlı dönemin sa
nayide en yüksek kaSkınma hızım sağlamıştır, % 
11,5 civarında. Türkiye üç plan dönemi içerisinde 
60 milyarlık bir yatırımdan, 1 tirilyon yatırıma ge
lebilmiş^ Türkiye, % 7 - 8 civarında bir kalkınma 
hızım muntazam sağlayabilmiş, vasatide % 7-7,5 
civarında bir kalkınma hızım sağlayabilmiş. 

1964 Türkiye'sinde, 410 milyon dolarlık ihracat 
yaptığımız zaman, «Duvar delindi, ses duvarı de
lindi» denen Türkiye'de, yalnız 600 milyon dolarlık 
sanayi mamulü 1976 senesinde satılabilmiş. Türki
ye 4 tane mahsul satar olan ülke durumundan çık
mış, bugün 2 milyar dolar civarında ihracata gelmiş. 

Bunları az büyütmek lâzım, tamam; ama ne
reden başladığımıza iyi bakmak lâzım. Türkiye, en
düstri mallarında 8 üâ 31 arasında yer alıyor ve bu
nu 5 ifâ 15 arasına sığdırmaya çalışıyor. Bu hamle
nin içerisindedir. 

Binaenaleyh, Türkiye'nin battığını, batmak üze
re. olduğunu, Türkiye ekonomisinin sunî teneffüste 
yaşadığını iddia etmek gülünçtür. Bunların hepsi 
açıkça gülünçtür. 

Yeni eğer, % 8'e yakın kalkınma hızı sağlamak, 
geçen seneye nazaran % 40 fazla ihracatı sağlamak; 
% 11,5 civarında sanayi kalkınması sağlamak ve dün-
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yada borçlu memleketler arasında, 25 memleket 
arasında 20 nci sırada olmak; kalkınmada 4 ncii sı
rada oEmak; OECD memleketlerinde Japonya'dan 
sonra kalkınmada 2 nci sırada olmak batmaksa, bu 
eğer hasta bir ekonomi ise; bu sunî teneffüsse; sa
nıyorum ki, burada fevkalâde yanlış bir şey olur. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Siyasî cinayetler
den neden bahsetmiyorsun Sayın Başbakan?.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Şimdi oraya geleceğim. Siyasî cinayetler ve
saire dolayısıyle polise, Hükümete söylediğiniz sözle
rin hepisini reddediyoruz. 

Şimdi size dönüyoruz ve diyoruz ki, bakınız si
ze ne diyoruz; siz bu Hükümeti beğenmiyor musu
nuz? (C. H. P. sıralarından «Beğenmiyoruz» sesleri) 

ALİ TOPUZ (istanbul) — Siz beğeniyor musu
nuz?.. (Gürültüler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Siz bu Hükümeti beğenmiyorsanız yapacağınız 
iki şey var; düşürün bu Hükümeti, düşürün, Sövme
yin de düşürün bu Hükümeti... Gelin düşülün bu 
Hükümeti. (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Seçim var 
mı, seçim? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ha, İkincisi.. (C H. P. sıralarından, «Seçim, 
seçim» sesleri) 

A, DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Seçimler 
halledecek, seçimlere gitsene. (A. P. v#- C. H. P. sı
ralarından gürültüler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ben gidecek değilim seçime, Millet Meclisi 
gidecek, siz gideceksiniz seçime. Seçim Hükümetin 
işi değil. Şimdi size bir şey sorayım. (C. H. P. sıra
larından gürültüler) 

ORHAN EYÜBOĞLU (İstanbul) — Seçimden 
ne haber? Onu söyle... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Seçim isti
yor musun, seçim?.. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan... (A. P. ve C. H. P. * 
sıralarından gürültüler, ayağa kalkmalar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) —Bağlıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica edeyim efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Değerli milletvekilleri, huzurunuzdan bir şeyi 
söylemeden inemeyeceğim. Bu şudur: Cumhuriyet 
Halk Partisi 19 Ocak günü bir beyanat veriyor, bu 

beyanatta diyor ki: «Cumhuriyet Halk Partisi, Millî 
Eğitim Bakam hakkında Gensoru vermeyi kararlaş
tırdı.» 

İddia şu : Ecevit, Millî Eğitim Bakam Erdem 
için, «Cumhuriyete, Atatürk ilkelerine ve insanlığa 
ihanet içindedir.» dedi. (C. H. P. sıralarından, «Doğ
ru, doğru» sesleri, gürültüler) 

Neşede gensoru? Nerede, nerede?.* (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar, C. H. P. sıraların
dan gürültüler) 

19 Ocak gününden, 19 Şubat gününe bir ay geç-
mrş, bir ay.. Ya dediğiniz doğrudur, ya iftiradır. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Verilecek, 
veriîecek merale etme. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, son cümlenizi rica 
edeyim, 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Doğru ise bir gün beklememeniz lâzımdı, bir 
gün..j 

ORHAN KAYIHAN (Amasya) — 30 gün için
de 3Q tane genç öldü. (A. P. ve C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Öldürülen 
gençlerin hesabım verin. Dün ölen kızın hesabım ve
rin, (Gürültüler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Siz nerede ise, kendi ektiğiniz tarladaki... 

ORHAN EYÜBOĞLU (İstanbul) — Seçime var 
mısın, seçime?.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın üyeler... (Başkanın tokmağa 
vurması) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — ... Bütün dikenleri bize mal etmektesiniz. Yan
gını yakar bize atfedersiniz. Nerede ise Habil'le, 
Kabili dahi bizim dövüştürdüğümüzü, bizim birbi
rine düşürdüğümüzü iddia edecek kadar münkirsi
niz, münkirsiniz... (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar; C. H. P. sıralarından şiddetti gürültü
ler, ayağa kalkmalar) 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Terbiyesiz Başbakan. 
Münkir sensin. (C. H. P. sıralarından «Sensin mün
kir» sesleri, şiddetli gürültüler) 

Senin babandır, baban... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Hepinize saygılar sunuyorum. (A. P. sırala
rından, «Bravo» sesleri, ayakta ve sürekli alkışlar; 
C. H. P. sıralarından «Katil» sesleri, gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın Başbakan, Sayın Başbakan... ] 
(A. P. sıralarından alkışlar; C. H, P. sıralarından 
tempo halinde «Katil, katil» sesleri, sıra kapakları
na vurmalar, şiddetli gürültüler, ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Başkanlığa yar
dımcı olmanızı rica ediyorum... (Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, Başkanlığı müşkül du- I 
rumda bırakmamanızı rica ediyorum. (A. P. ve j 
C. H. P. sıralarından gürültüler ve ayağa kalkmalar) 

Muhterem arkadaşlarım, Başkanlığa yardımcı I 
olun, istirham ediyorum. Görüşmelere devam etme I 
imkânını bana bahşedin... (Şiddetli gürültüler) 

Rica ediyorum... 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Kaçma, so

rularımız var.. I 
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sorularımız var. I 
BAŞKAN — Sayın Başbakan, zatiâliîerinize sual

ler var. (A. P. sıralarından, «Yok öyle usul», sesleri, 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, buyurun, sualleri 
sorsunlar, cevap verme hakkı zatıâlinize aittir. (A.P. I 
sıralarından, şiddetli gürültüler, ayağa kalkmalar 
ve kürsü önüne doğru yürümeler) I 

BAŞKAN — Buyurun... (Gürültüler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Sorsunlar suallerini.. (A. P. sıralarından «So
ramaz» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, eğer bir itirazınız 
varsa... (A. P. sıralarından «Var», sesleri, gürültü
ler) 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — öyk şey ol
maz, soru soramazlar. I 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, yerinize oturun. 
Eğer bir sual soracaksanız, usulde bir yanlışlık var
sa, cünizîe, kofunuzla hitap etmek suretiyle değil, 
Başkanlığa saygılı olmak suretiyle, oturun ve sualini- I 
zi sorun. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Usul hakkında bir yanlışlık yaptığım zehabın
da iseniz, usul hakkında soracak olduklarınızı din
lemeye hazırım. Yamız, hepiniz birden söylediğiniz I 
takdirde hiç birini anlama imkânından mahrum ka
lacağım için cevap vermek de mümkün olmayacak
tır. Buyurun. I 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın Baş
kan usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında söz istiyorsunuz de
ğil mi?... 

Buyurun. J 
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SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın Baş
kan, bugüne kadar yapılan bütçe müzakerelerinin 
hiç birisinde emsal gösteremezsiniz ki, bütçenin tü
mü üzerindeki müzakerelerinde sual oEsun. (C. H. 
P. sıralarından gürültüler «Olur olur» sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, Başkanlık kendisini 
korumasını ve cevap vermesini bilir. İstirham edîyo-
rum... (A. P. ve C. H. P. sıraları arasında tartışma
lar) 

Arkadaşlarım. 
Evet efendim. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın Baş
kan, Başkanlık kanalı ile bakanlıkların bütçelerinin 
sonunda bu sorularını arkadaşlarımız sorabilirler. 
(A. P. sıralarından gürültüler, «Soramaz», sesleri) 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Önerge verdi, 
önerge... (Gürültükr) 

BAŞKAN — Kâtip bana bir şey vermiyor, lüt
fen oturun. Ben buradan zabıtları alıyorum, kâtip 
zaptı getirmekle mükellef bana, bana hizmet etmek 
için buraya konuldu, kâtibin vazifesi bu. Ben kâtip
ten öğrenmiyorum. (A. P. sıralarından gürültüler) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın Başkan... 

BAŞKAN — İstirham edeyim, cevap vereceğim. 
Rica ediyorum, usul hakkında sorulan suale 

cevap vereyim, sonra size fırsat vereyim. 
Sayın Avcı, Sayın Başbakan devam ederken ko

nuşmalarına, benden sual sormak için yazılı talep
te bulundular. Yani yazılı gönderdiler şifahî sual sor
mak için. 

İçtüzüğün .61 nci maddesi : «Görüşme sırasında 
Hükümetten veya komisyondan sormak isteyenler, 
sorularım yerlerinden sorarlar» der. 

Sayın Başbakan burada Hükümet adına konuş
maktadır. Hükümet adma konuştuğuna göre, Hü
kümetten sual sormayı men eden İçtüzüğümüzde bir 
ha! yoktur. Fakat; buraya geldiğimden itibaren, tea-
müüün ne şekilde olduğunu kesin olarak bilmediğim 
için, zaptı sabıkları araştırdım. İki hususta iki defa 
vâki olmuş olan hâdiseyi huzurlarınıza getiriyorum. 

Biri 1972 senesinde, biri 1974 senesinde olan
dır. 

1974 senesinde Sayın Baykal, Hükümet adına bu 
kürsüden konuştuktan sonra kendisine suaSer tev
cih edilmiş ve sualler cevaplandırılmıştır. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Malîye Bakanı, 
Maliye Bakanı olarak. (A. P. sıralarından gürültü
ler, ayağa kalkmalar) 
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BAŞKAN — Maliye Bakanı sıfâtiyfe değiî, Hü
kümet adına cevapları vermiştir. Sayın Başbakan 
muüak surette mecbur değildir; herhangi bir baka
nı da burada, kendisi adına konuşmaya memur kı
labilirdi. Sayın Baykal burada Hükümet adma cevap 
vennüşlir, Maffiye Bakanı adma değiî. Biri bu. (C. H. 
P. sıralarından «Bravo», sesleri) 

Biri de 1972 senesinde vâki olmuş. 
Muhterem arkadaşlarım, tçtüzükte mani bir haî 

bulunmadığı gibi, araştırdığım zabıtlarda da teamü-
len iki defa vaki ollmuş durumdadır bu. Muhterem 
üyeler benden söz istemişlerdir, teamül de aynı şe
kilde işlemiş olduğuna, tçtüzükte de mani bir hal 
bulunmadığına göre, eübette ki sual sorma hakla
rım menetmek gücüne sahip değilim. Onun içindir 
ki, suallerini sormalarına müsaade edeceğim. 

NURETTİN OK (Çankırı) — Yanlış bir yol Sa
yın Başkan. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Yanlışın tek
rarında fayda yok. (A. P. sıralarından «400 kişi so
ru sorar» sesleri) 

BAŞKAN — Sorabilirler. 
Onu ben açmadım, benden evvel yapılmış oton 

uygulamalarda açılmışsa açılmıştır. (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

Sırayla soruları dinleyeceğim. 
Evet Sayın Genç. 
Yalnız bir istirhamım var, öne gelin lütfen. 
Bir istirhamım olacak sual soranlardan: Sualler 

gerekçesiz, kısa ve kesin olacaktır. (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

Buyurun. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Başkanlığınız 
yardımıyla aşağıdaki sorunun Sayın Başbakan ta
rafından yanıtlanmasını rica ediyorum. (A. P. sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, suaM dinleyebilmem 
için gürültüyü kesmenizi rica edeceğim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, ev-
veîâ kimlerin sual soracağım tespit buyurmanızı ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Tespit ettim efendim, tespit ettim. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Bu, yeni bir suiis
timal olacak. 

BAŞKAN — Tespit ettim sual soracak olanla
rı. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Önce tespit 
edin, ondan sonra. Usul böyle Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sual sormayı tespit etmiş olsam bi
le, suaEcr sorulduğu zaman tekrar sual soracak olan 
kimselerin, bu sual tespit edilmiştir dîye, sual sor
ma imkânı hangi maddeye göre kalkıyor. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, ön
ce tespit edin, kimlerin sual sormak istediğini tes
pit buyurun. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Kimlerin... Rica edeyim biriniz ko
nuşun. 

Mademki soruyorsunuz, tespit ettim, okuyayım: 
Birinci sırada Süleyman Genç, 2 nci sırada Ali 

Nejat ölçen, 3 ncü sırada Cevat Atılgan, 4 ncü sıra
da Doğan Öztunç, 5 nci sırada Cevat önder, 6 ncı 
sırada Remzi Özen, 7 nci sırada Nurettin Karsu. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, yeni söz isteyenler ne olacak? 

BAŞKAN — Başka sual sormak.. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, sııı'is-

tlaıaî yapıyorsunuz, «kâtip liste bizde var», diyor. 
BAŞKAN — Kâtipler sual sormak isteyenleri 

söyleyecekler, ben tespit edeceğim eîbette. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — «Başka sual sora

cak var mı?» diye sorunuz. 
BAŞKAN — «Var mı?», dedim, «Var mı?» diye 

sordum. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Var mı böyle Er 
usu!? 

BAŞKAN — Efendim?... 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Böyle bir usul var 

mı? 
BAŞKAN — Sual sormak istiyor, kaldırmış elini 

yazmayayım mı?. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — İçtüzüğün neresin

de Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Mani bir hal var mı? 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — İçtüzüğün nere

sinde var bu? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Akşama ka
dar sual devam edecek mi Sayın Başkan, arkası ke-
silrnezse?... 

BAŞKAN — Sual sormak müddeti bitmiştir. 
Evet, buyurun Sayın Genç. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkanım, 

yardımınızla aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan 
tarafından yanıtlanmasını diliyorum. 

Kamuoyunda Haziran başında seçim yapılması 
eğSümi oluşmuştur. Sayın Başbakan çevresine, yara 
Adalet Partisi Genel Sekreteri Sayın Nahit Mente-
şe'ye, Gene? Başkan Yardımcısı Sayın Nuri Bayar'a 
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ve Necmettin Cevheri'ye bu doğrultuda seçime ha- | 
zır olduklarının demeçlerini verdirmiş; ama sam!- I 
mi görünüm içinde olduklarını kamuoyuna anlata- I 
roanuştır. (A. P. sıralarından «Bütçe ile ne ilgisi 
var?» sesferi, gürültüler) 

Sayın Başbakan, siz Hükümet Başkanı o'arak 
Haziranda seçim yapılmasına var mısınız, yok mu- I 
sunuz? Seçim için ne düşünüyorsunuz? I 

Teşekkür ederim. I 

BAŞKAN — Sayın Genç, bu suali bütçe ile uzak
tan veya yakından alâkalı değildir. (C. H. P. sırala- I 
rından gürültüler) I 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Aman rica ede
rim Sayın Başkan, ben ilgisinin olduğuna kaniim. 

BAŞKAN — Rica edeyim, sualler mevzu ile alâ
kalı olmalıdır. 

SÜLEYMAN GENÇ (izmir) — Bütçe, seçimle 
nasıl alâkalı olmaz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, o kendi partisine 
ait olan meseledir. Rica ediyorum, bu suali kabuî 
edemeyeceğim. (€. H. P. sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Say.n Başkan, 
siz kurtarmaya kalkışmayın Başbakanı. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, gürültüyü keserse
niz Başkanlığa yardım etmiş ve zamanında da bütçe
yi bitirme imkânını bahşetmiş olursunuz. 

Sayın Ölçen, buyurun. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, Sayın Başbakan bir tek bitmemiş yatıran pro
jesinin mevcut olmadığını buyurdular. Ben kendi
lerine 6 ay önce 101 adet projenin bir listesini ya-
zıiı o'arak takdın etmiştim ve bu projelerin toplam 
22 milyar lira maSiyetinin sadece 7 yıl içinde 9 mil
yarının ödendiğini ifade etmiştim. Bu memoranduma I 
bugüne dek cevap almadım. Bunu, Başkanlığınız eliy
le Sayın Başbakana takdim etmeme izin vermenizi 
saygı ile sunarım. 

BAŞKAN — Cevap mı isteyeceksiniz? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Cevap rica 
ediyorum. 6 ay önce göndermiş olduğum listeye ce
vap istiyorum, 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, tevcih edilen suaî 
malûm. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL ((Devam
la) — 101 projenin durumunu soruyor Sayın Öîçen. 
Eğer vaktiniz müsaitse, eğer o listeyi bana verirse, 
ben şimdi 101 projenin durumunu kendisine söyle- j 
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rim. (A. P. sıralarından «Bravo», sesleri, alkışlar) Vak
tiniz müsaitse; yoksa, kendisine yazılı cevap veri
rim. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 1 saatinizi alır 
101 proje. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Bacaları tütün
ce görürler. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL ((Devam-
îa) — Ağrı Et Kombinası bitti. 

Amasya Et Kombinası bitmeye yakındır. 
Burdur Et Kombinası öyle... 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — «Bitmeye ya

kındır» değil, «Bitti», dediniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL ((Devam
la) — E, yapılıyor. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, Sayın Ölçen... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL ((Devam

la) — Yani temeli atılıp da temel sadece çukur ha-
îinde kakmış bir şey yoktur; onu söylüyoruz. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — 101 projeye 
vecap İstiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayın Başbakan... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL ((Devam
la) — Hepsine teker teker cevap vereceğim, hepsi
ne vereceğim cevap. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Tatvan Et Kombinası bitti. (Gürültüler) 
Sîlifke Kâğıt Fabrikasının temeli 1975 senesinin 

Temmuzunda atılmıştır, 3,5 maiyar liralık tesistir. 
3,5 milyar, bir senede biter mi? (C. H. P. sıraların
dan «Yapıldıysa bitecek», sesi) 

Bitecek gayet tabiî, 
Afyon Sanan SeMîoz Fabrikası, Çay'ın Karaca-

viran köyü civarında yapılmaktadır, senenin sonun
da işletmeye girecektir. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, aîkışîar) Yarımca KaproEaktam projesi bit
miş, işletmeye açılmıştır. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbuS) — İşlemiyor Sa
yın Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL ((Devam
la) — İşletmeye açılmıştır, işletkCler. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Daha haberleri 
yok. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Kapısı açıl
mış işlemiyor Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL ((Devam
la) — Karadeniz Gübre tevsii bitmiştir. 

İzmir Aliağa rafinerisi bileli çok oldu. 
Kars Çimento Fabrikası işletmeye girmiştir. 
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Balıkesir Çimento Fabrikası tevsii bu yazın ba
şında işletmeye girecektir. 

Pınarhisar Çimento Fabrikası tevsii bu yazın ba
şında işlbtmeye girecektir. 

Elâzığ Ferro Krom tesisleri bitmiştir. (A. P. sı
ralarından «Bravo», sesleri) 

50 bin ton kapasitede yapılmış bulunan bu te
sisler, tecrübe işletmesini tamamlamış, şimdi 150 bin 
tona tevsi edilmektedir. Bu işletme, eğer kış baıstır-
nıamFŞ olsaydı, işletmeye merasimle açılacaktı. Şim
di Aülah kısmet ederse, yapılacak merasimce bu te
sisler işletmeye açılacak; yüz bin tonun da, yanın
daki yüz bin tonun da temeli atılacaktır. Bunları 
«Zabıtlara geçsin» diye söylüyorum. «Bitti»» dediğim 
tesis bitmemiş ise, herkes gitsin fotoğrafını çeksin, 
vesikalarını getirsin, geri alacağım sözümü. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

Eskişehir Dizel Lokomotif Fabrikasının temeli 
geçen sene atılmıştır, zamanında bitirilecek. 

ÇıMır Hidrolik Santralı Kars'ta, bitmiştir, işlet
mededir; eğer Kasımın sonunda gidebilseydik Ar
paçay barajının temelini atmaya, temeli tarafım
dan 1969 senesinde atılmış bulunan bu tesisleri iş
letmeye açacaktık. 

Doğankent Hidro elektrik Santralı bitmiştir. Se-
yitömer Santralının 3 ncü ünitesidir, Haziranda bi
tirilmiş olacaktır. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — «Cekii, caklı», 
konuşuyorsunuz Sayın Başbakan. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL ((Devam
la) — Sıkılma, sıkılma, bunlar cevap işte.. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen rica edeyim de, hatip 
dilediğini söylemekte serbest gayet tabiî, 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL ((Devam-
Da) — Burada trafo merkezleri var, birçok trafo mer
kezi, bunların çoğu bitmiştir. 

Eşref paşa - İzmir 10 kilometrelik yol* «Eşrefpa
şa - İzmir» diye kasdettiğiniz hir yol inşaalı yok. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Programa 
girnı'ş. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL ((Devam
la) — Yok böyle bir yol inşaatı ki, başlamamış ki 
bitsin. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Niye başla
madınız? 1969 programına girmişti. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL ((Devam
la) — Programa girmiş, başlamamış; «Başlamış da 
bitmiş, bitmemiş») ona cevap veriyoruz. 

Kozan - Feke yolu 140 kilometrelik yol, hu Saim-
beyliye kadar asfaltlanmıştır. 

Giresun - Şebinkarahisar yolu 107 kilometre, ge
çen sene 20 mûiyon kondu, Giresun - Şebinkarahisar 
- Alucra yolu Cumhuriyet hükümetleri için bir şe
ref meselesi hat'ne geîaniştir, bu yol h a l inşadadır. 

Rize - İspir yolu 90 kiüonıetre, büyük bir yoMur, 
palıaüı bir yoMuur, daha seneler alacak bitirilmesi; 
Artvin - Erzurum yokı. 

Malatya - Elâzığ yo!ü 65 kilometre, bitmiştir. 
Edirnekapı - Saray yoiu 121 kilometre, haM in

şadadır, kısım kısım, zaten yoî kısmı kısım biter. 
Mardin - Midyat yolu hali inşadadır. 
Bursa yoüu çift şerit haline getirilmektedir, tek 

senit değil. Her taraf pamuk gibi atılmıştır, gidin 
bakın. Bursa'da Yalova'ya kadar her taraf çift şe
rit hafine getiriliyor. Daha bir ay evvel geçtik. (A. P. 
sıralarından («Bravo» sesleri, alkışüar) 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Rüyasında gör
memiş oraları. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Eksik efen
dim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL ((Devam
la) — Çukurca, Uîudere, Gemlik'e kadar oîan kısmı 
yapılmış, Gemlik'ten Orhangazi'ye kadar olan kısmı 
da yapılmış, düzeltiliyor. 

Düzce - Ereği yolu 60 kilometre, biteü çok ol
du ba; acaba neyi soruyorsunuz? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bitmemiş da
ha. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL ((Devam
la) — Düzce - Ereğli yolu, geçenler biîir bunu. Düz
ce - Karadeniz Ereğlisi.. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Eksik. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL ((Devam
la) — Düzcc'den Akçakoca'ya, Akçakoca'dan Ereğ
li'ye 45 dakikada gitmek mümkün. Eksik, belki bir 
iki köprüsü faüan eksiktir, on!arı da yaparlar. Yol ya
pılmıştır, yol yapılıp bitmiştir. Bitmemiş diyen var
sa geüsin bu kürsüde gelecek hafta bitmemiş desin. 
(A. P. sıralarından «Haberleri yok»( sesleri) 

Hopa - Borçka yolu maalesef uzun seneler a!* 
mış bahtsız bir iştir. Bitirilmesi için iki senedir gay
ret sarfedıiliyor. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Daha bitme
miş. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL ((Devam
la) — Bozkır - Hadim yolu yapihyor. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bitmemiş, 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DŞMÎREL ((Devam- I 
la) — Akşehir - Yunak yolunun kaba tesviyesi ya
pılmıştır. 

Mengen - Devrek yolu; Mengen - Devrek yoîu 
biteli yüüar oldu. (A. P. sıralarından «Haberleri yok» 
ses'eri) 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sizin prog
ramınız, sizin programınız Sayın Başbakan. I 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam-
Sa) — Burada Zonguldak miiletveküleri var. Zongul
dak milletvekilleri her tarafta var, her sandalyede otu-
royor arkadaşlarımız. (A. P. sıralarından «Bravo», 
sesleri, sürekli alkışlar) 

Kastamonu - Safranbolu yoîu; Araç üzerinden 
yapılan yoî olması lâzım, çoktandır geçit veriyor. | 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Geçebiliyor 
musunuz Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL ((Devam
la) — Karaman - Ereğli yolu yapılmıştır. 

Ordu - Sivas yolu; bu dağlar aşılacak, bu sanıyo
rum ki, Ünye'den Niksar'a geçecek olan yoîidur. 
Haîi inşadadır. 

Kanüıpınar - Çukurhisar yoîu; bu sanıyorum Es
kişehir'in geçişidir. Yani Eskişehir'e 12 kilometre me- I 
s&fede o!an Kanhpınar'dan Eskişehir'den çıktıktan I 
sonra 12 kilometre olan Çukurhisar yoîudur, bitmiş
tir, asfatîanmıştır; Eskişehir geçişi olarak yapılmış
tır, tamamlanmıştır. I 

Kahramanmaraş - Göksün yolundan geçen sene 
ban geçtim. Asanda sizin söylemek istediğiniz yol, I 
Göksün üzerinden Kayseri'ye bağlanacak oian yol
dur. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Her halde bit
memiş... I 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL ((Devam
la) — Odur, onun da bir tüneli var, yapılıyor. O tü
nel yapılınca Göksün - Kayseri bağlanmış olacak 
yapıîıyor, ama her halde o da, sizin söylediğiniz.. 
Kahramanmaraş - Göksün arasında bir yo3 inşaatı 
yoktur. Türkiye'nin en güzel yollarından birisi bu
rada mevcuttur. En güzel yollarından birisi; etrafı or- I 
mandarla çevrili, asfa'it bir yo!, standardı yüksek. 

Karakurt - Sarıkamış yolu... Karakurt - Sarıka
mış yoîu biteli 3 sene oldu. Ben söylüyorum, zapta 
geçiyor, zapta geçmesi için söylüyorum. Söylediği
min aksini getirin buraya. Burası serbest kürsü. Ka
rakurt - Sarıkamış yolu, aslında Erzurum - Kars yo
lunun Sarıkamış dağlarından geçen varyantıdır bu. 
Erzurum'dan Pasinler'e, Pasinler'den Horasan'a, Ho- J 
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rasan'dan Karakuıt'a, Karakurt'tan 22 kilometre Sa
rıkamış'a, Daraphane Boğazı üzerinden... (A. P. sı
ralarından sürekli aîkış'ar) 

Kağızman - TuzEuca, İğdır'a kadar yol yapılmış
tır. İğdır - Aralık arasındaki yolun yapılması lâ
zımdır. Dil Çiftliğine kadar, huduta kadar yollun ya
pılması Eâzım, bir 20 kilometrelik kısmı var. Ama 
bugün İğdır, Erzurum'a 17 saatte geîirken, Kars nail-
letveîiiiBeri, senatörleri burada, İğdır Erzurum'a Çife-
h&ne geçidinden, Çilehane Hanından, arkasından 
Benliahmet'ten, Seüim'den Sarıkamış'tan 17 saatte ge
lirken, bugün 4 saatta gelmektedir. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Doğru. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Devrek - ZonguMak arasındaki yoîun büyült 
bir kısmı yapıldı. TüneKer yapıhyor, iki sene daha 
zaman alacaktır. Böylece Ankara - Zonguldak ara
sında bugün Yeniçağa'dan Devrek'e kadar yol mun-
tazamdır, sadece tünel zaman zaman arıza çıkarmış; 
o da tamir edi&niştir. Aradaki tünel su akıtmış, bil
mem ne yapmış, tamir edilmiş yolu. 

Tutak karayolu tamamlanmıştır. 
Taşköprü - Boyabat yoiu tamamlanmıştır. 
Sinop - Boyabat yolunu soruyorsanız, bu Büyük 

Dıranas drğîarım aşacak olan yoldur. Bunun Dıra-
nas dağlarına kadar olan kısmı tamam d ir. Dağarı 
aşan, standardı düşük bir yoMur; ama bu fevkalâde 
zor bir yoldur. Bu daha zaman alacaktır; ama Du
rağan - Vezirköprü, Havza - Vezirköprü, Durağan 
- Boyabat - Taşköprü yolu tamamdır. 

Afyon - Çal: Orada bir yanûşhk olmasv lâzım. 
Afyon - Çal diye bir yol olmaması lâzım. Onda bir 
yanhşLk var, Afyon'dan ÇaTa yol söz konusu değiL 
Çal Afyon'a bağlanamaz; çünkü arada Çivril var. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — 47 kilomet
relik yol, 10 miüyon ayrılmış. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Yok, yok Afyon - Çal yolu diye bir yol yok; 
orada bir yanlışlık var. (C. H. P. sıralarından gülüş
meler, A. P. sıralarından alkışlar) 

Bo!u - Mudurnu yoiu hali inşada. 
Gaziantep - Araban yolu hali inşada. 
Tavşanlı - İnegöl yoîu; bu Eskişehir - Bursa ile 

Kütahya - Tavşanlı - Domaniç, Domaniç'den Dur-
sunbey'ine, Dursunbey'inden Balıkesir'e bağlanan 
iki yoî birbirine bağlanacak. Bu sene 270 tane vi
rajı oEam Dursuııbey yolunu yapmaya başladık. Dur-
sıiîibsy yolu Tavşanlı'ya kadar uzatılacak Baüık mın-
tücasmdan geçerek. 
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Hopa limanının rıhtım inşaatı bitmiştir. Sadece 
bunun bazı tahmil tahliye noksanlıkları var, onlar 
tamamlanacak. 

Bandırma Simam tamamlanmıştır. Sadece Uman 
İnşaatında birtakım noksan^kkr var; deniz inşaatı 
bu, zamanca tamamlanıyor. Yalnız Bandırma lima
nı kâfi değildir bugün; Gemlik'te Mudanya'da, Ku* 
zeydoğu Anadolu'nun bu büyük sanayi bölgesine 
yeni limanlar lâzım. 

Yeşilköy Hava Limanı: Pist tamam, kule hemen 
hemen tamam. 600 milyon Ura sarfiyle terminal bi
nası yapılıyor. 600 milyon lira bir binaya para sar-
ediliyor. Geçen sene bu zamandan, daha doğrusu, 
geçen senenin, 1975 senesinin Ağustos ayından 
itibaren inşaat başlamıştır ve bu senenin sonunda 
terminal binasının bitirilmesine çalışılıyor. Termi
nal binasının kaba inşaatı hemen hemen bitmek 
üzeredir; ama ince inşaat için daha 1978 ortasına 
kadar uğraşmak lâzım. 

Gaziantep Hava Limanı işletmeye açıldı. Ulaş
tırma Bakanı arkadaşım burada, kendisi* gitti açtı 
işletmeye. 

Ankara Yapı Malzemesi Laboratuvan inşaatı
nın durumunu bilmiyorum. Onu öğreneceğim, size 
haber vereceğim. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Gidin görün, 
1963 yılında başîadı. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL ((Devam-
Ic) — tşte o îâboratuvar, nerede kaldıysa, nazarı dik
katimi çekmedi; ama ikazınıza teşekkür ederim. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (îstarabuî) — Bitmedi da
ha. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Hayır, devam ediyorum. Ben aldığımı bırak
mam kolay koîay. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bu yatırım* 
lamı hepsi 1968 - 1969 yılında başlanmış. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL ((Devam
la) — Ben size, sordunuz cevap veriyorum* (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın ölçen, suallerinize cevap 
vermiyor, Başkanlığa yardımcı olun. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL ((Devam
la) — Viranşehir Yatılı Okulu temeüi tarafımdan 
aîdmışhr, yıllarca önce; şimdi tedrisat yapıyor. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Beytüşşebap 
Yatı!ı Okulu? 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL ((Devam
la) — Beytüşşebap Yatılı Okulunun da durumu bil
miyorum, öğreneceğim. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — 2 miSyon li
ra ayırmışsınız, çok az. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL ((Devam
la) — îşte öğreneceğim, size haber vereceğim onu. 
Yani, 101 adetten 2 tanesini bilmiyorsam, kusur 
sayma. 

Keza burada Burdur Eise ek inşaatı, Hakkâri 
Sanat Okulu, Bartın Öğretmen Okulu, Tunceli öğ-
retıriHi Okulu, İstanbul Eğitim Enstitüsü, Trabzon 
Eğitim Enstitüsü, Zonguldak... Ha, Zonguldak Tek
nik Okulu bitmiş ve öğrenci de almıştır. Bartın da 
bitti diyorlar. 

İğdır Tanın Okulunun bitmiş olması lâzım; fa
kat emin değdim, size bilgi vereyim. 

İzm*r Sağlık Sitesi: Arkadaşlar, gerçekten biran 
evvel bitirilmesi için çırpındığımız tesislerden biri
sidir. Temeli vaktiyle tarafımdan atılmıştır. 

İzmir Memieket Hastanesi gerçekten bugün Tür
kiye'nin en zor santiar içinde çalışan hastanekrin-
den biridıir. Sağlık Bakanı arkadaşım Demir ve bu 
yeni hastaneyi yapan Bayındırlık Bakanı arkada
şım Adak, meseleyle çok yakından ilgilidirler. Sırt
larda çok güzel bir hastane meydana getiriyoruz. 
Bu hastanenin daha iki sene alacağını talimin edi
yorum. Hastane 400 milyon, 500 milyon liralık bir 
tesistir. 

Hastaae koîay yapılmıyor. Hastaneyi yapsanız 
b:îe... 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — 1966'da baş
ladı Sayın Başbakanım. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL ((Devam
la) — Ben attım temelini diyorum. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Niye «Bitme
yen yok» dediniz? (A. P. sıralarından «Aaaa» ses
leri) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL ((Devam
la) — Yapılmış, yapılıyor. Benim dediğim şey çukur 
kahnış değil, içine yağmur suyu dolmuş değil; ya
pılıyor. 

Bu İsparta Kesmik Hastanesinin de Eğridir Ke
mik Hastanesi olması lâzım. 

14 katlı bina yapıldı; bina kaydı. Gölün kena
rında Türkiye'nin en çok âmme hizmeti gören mües
seselerinden biridir. Bu bina mo!oz yığını üzerinde 
radiyejenerave (Radie generale) üzerine konmuştur; 
kazık çakılmadan yapılmıştır. Temeli yine bizim ta
rafımızdan atılmıştır ve... 



M. Meclisi B : 47 17 . 2 . 1977 O : l 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Ne sağlam te-
melmiş; Maşallah. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL ((Devam-
la) — İnşaat tesislerinde öyle şeyüer olur. Olur on
lar hep. Binlerce tesisin içinde banîar olur. 

Dairesi, yani Yapı İşîeri Dairesi, mühendisleri
miz, mimarlarımız temel meselesinde henüz karar 
veremedikleri için inşaatı tamamlayamadılar; ama 
şimdi iki katlı binalar yapmak suretiyle bu hasta
nenin tem randımanla çalıştırılması tedbirini Sağ
lık Bakanı arkadaşım a!dı.. 

Düyarbakır Devlet Hastanesi: Bunun bitmiş ol
ması lâzım; ama öğreneceğim durumunu. 

Sinop Devlet Hastanesi, Muş Göğüs Hastalıkla
rı hastanelerinin durumunu da size öğrenir söy
lerim. 

Bu 101 tane tesisin içinde 3-5 tanesinin durumu
nu bilmiyorum; onları öğrenir, söylerim size. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, aikış'ar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Cevat Atılgan... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, efen
dim, Sayın Nejat öîçen'e bu sualleri sormak su
reliyle Sayın Başbakanın bizi tenvir buyurmasına 
fırsat vermelerinden ölüm, Adalet Partisi Grupu adı
na, kendilerine teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, onu başka bir za
man yapın; sırası geldiğinde, eğer Tüzükte yerine 
bulursanız yapın. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — Amasya Kombinasının da bitmiş okluğunu Ta
rım Bakanı arkadaşım bana bildiriyor. 

Bunları bakanlıklar bütçelerinde de sorun, ben
den farklı cevap verirlerse arkadaşlarım, bize so-
run. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, bitmiştir o suallerin 
cevapları. 

Sayın Atıügan, buyurun efendim. 

CEVAT ATILGAN (Tokat) — Sayın Başkan, 
Sayın Başbakan Yalıya Kemal Demirelfi tanıyor 
mu? 

Sahte belgelerle Hazineden 20 milyon lira aldı
ğını biliyor mu? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, suali dinîeyebihnem 
için bana fırsat verin. Sualin, sual olup olmadığım 
takdir bana aittir, rica ediyorum. 

CEVAT ATILGAN (Tokat) — İki yıllık Baş
bakanlığı süresince haksız alman bu paranın Hazine
ye iadesi için ne yapmıştır? 

Bu para Hazineye ödendi mi? 
Yalıya Demire! ile Sayın Başbakanın ilişkisi ne

dir? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Atılgan, sualiniz bitti ise, bu 

suali sual olarak kabul edemeyeceğim. . 
CEVAT ATILGAN (Tokat) — Ama Hazineden 

20 milyon Era çıktı Sayın Başkan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam-
2c) — Ben buna cevap vereceğim Saym Başkanım, 
cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Başba
kan, sual olarak kabul edemediğim şeyin cevabını 
verdiremem; istirham ediyorum. Çünkü, aslında bir 
şey... (Gürültüler) 

ARÎF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Sayın Başkan, 
ama zabıtlara geçiyor. 

BAŞKAN — Müsaade edin, müsaade edin, ne
den bu şeklîde konuştuğumu izah edeyim. Neden bu 
şekilde cevap... (Gürültüler) 

Başkanlığa karşı rica ediyorum saygılı olun ve 
B&şkanljğın ne için, ne yapmak istediğine fırsat 
verin bir defa; evveîâ buna fırsai verin. 

Sayın Başbakan, bir defa, sorulmuş olan bu me
selenin bir kısmı mahkemede, bir kısmı hakkın
da da soruşturma açılması için Meclisçe gerekli mu
amele yapılmaktadır. 

İkincisi, zatiâiilerinzin hassasiyet göstermenizi 
makûl karşılıyorum. Fakat, bu hassasiyeti göster
memiz makûl oümak'a beraber, bu sualin sual olarak 
kabul ed'iüjııediğini söylemekle; sizin hassasiyetinizin 
icabını kabul ederek, Başkan da bu şekilde cevap
lamış oluyor. Müsaade buyurun da, benim bu red-
dİmi, hassasiyetinizin karşılığı olarak kabul buyu
runuz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Sayın Başkan, ben burada yakışıklı, yakışık
sız, sorumSu, sorumsuz her suale cevap verecek du
rumdayım. Beni taciz edecek, beni rendice edecek 
h'çbir meseîe yoktur. Binaenaleyh, milletimin hu
zurunda başı dik, ahıı açık, yüzü ak bulunuyorum. 
Hiç kimseden endişem yoktur. (A. P. sıralarından 
«Bravo», sesleri, a!kış'ar) 

Müsaade ediniz, şu kadarına cevap vereyim: 
Yahya Kemal Demire! benim yeğenimdir, erkek 
kardeşimin oğludur, ben amcayım. Binaenaleyh, be-
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ııim eğer 7,5 senelik Başbakanlk dönemimde hesa
bım veremeyeceğim tek kuruş çıkarsa, kendi göbe-
ğimi kendim keserim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Muhterem arkadaşlar, sayın milletvekilleri; sual 

müesseseni hepiniz benden çok daha iyi biliyor
sunuz. Sual müessesesinin dejenere edilmeden yü-
rütülîmesi Başkanlığın başülca vazifelerinden biri
dir. Suaücrin, gayeye uygun olarak soru?masım ve 
Başkanlığın müşkül durumda bırakılmamasını bil
hassa istirham ediyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Onun çaresi var 
Başkan. 

BAŞKAN — Çaresini ben blüirim, zaîiâlinizden 
öğrenecek değilim. Eğer öğrenmek işitiyorsanız usul 
müzakeresi açarsınız, o şekiMe öğretirsiniz. Her hal
de ben ne yaptığımı biSiyorum. 

NURETTİN OK (Çankırı) — Yanlış bir usuldür 
bu Başkan, soru sorduramazsınız. 

BAŞKAN — Hangi yanlış? Madem öyle, arz ede
yim: 1972 senesinde yapılan bütçe konuşmaların
da Maüüye Bakam Sayın Sait Naci Ergin Hükümet 
adına konuşmuştur ve Hükümet adına da konuşu
lur. Burada da sua'îer sorulmuştur ve o zamanki 
Reis de Sayın Sabit Osman Avcı Beyefendidirler. 
BiMyorsunuz ki bir bakan veya Başbakan, Hüküme
ti kendi tenisi! edebileceği gibi başkalarına da tem
sil ettirebiDir. Bir Maüye Bakanı burada Hükümet 
adına konuşmuştur, Maliye Bakanlığı adına konuş
muş değildir. Hükmî şahsiyet adına vazifelendiril
miş olan Ma^ye Bakanı Hükümet adına konuşmuş
tur. Ona sorulan sualler, Hükümet adına kim konu
şursa aynen sorulabilir. 

Bunun ötesini kabul etmek, tenakuza düşmek
tir. 

Sayın Doğan Öztunç... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, so-
ruüan sorunun yakışıksız olup olmadığını anlamak 
için soruyu kontroldan geçiriniz. 

BAŞKAN •— Lütfen yerinize oturun efendim, söz
lü soru kontroldan geçirlümez, yazırı sual kontrol
dan geçirilir. Sözlü soru soruMuktan sonra kontrol 
mümkündür ve yakışıksız sualler reddediüir. 

Buyurun Sayın öztunç. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın Başbakanın cevapları tatmin edici ol
madığı ve gerekçeleri yansıtmadığı için sual hakkımı 
geri alıyorum. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Peki efendim. 
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Sayın Cevat önder. 
CEVAT ÖNDER (Ankara) •— Sayın Başkan, de

lâletlerinizle sayın Başbakandan dört sualim var: 
1. Batı Avrupa elektrik şebekesi komünist Ko

ka bağlanmış değildir. Türkiye elektriğini Bulgaris
tan ve Rusya'ya bağlamakla Türkiye'nin şahdamarı 
(Kendisi böyle ifade ediyor) Komünist üîkelere bağ
lanıyor mu? Bu durum milliyetçilik ve antikomü-
ııiznr^e nasıl bağdaşıyor? 

2. 12 Martta, meclislere veya partinin yetkili 
organlarına giderek mi istifa etti, gitmeden mi isti
fa etti? Partinin hangi organı Hükümetten ayrılma 
karan verir? 

3. Ksfikımrsa işsizliği önlemek olduğuna göre, 
2 yılda işsizlik arttı mı, azaldı mı? 

4. Türkiye'ye 14 şeker fabrikası daha yapıla
cağım beyan buyurdular. Merhum Başbakan Adnan 
Menderes zamanında 4 şeker fabrikası 4 yeni fabri
ka bir yıüda yapıldı. 16 fabrika olduğu haMe, 4 yıl
dır Afyon Fabrikası neden yapılmamaktadır? 

4 yılda 16 fabrika ki, 4 yılida bir fabrika yapıl
madığına göre, 14 fabrika kaç yılda yapılacaktır? 

BAŞKAN — Peki. 
Sayın Başbakan, Sayın önder'in ikinci suaMni 

cevaplandırmamanızı rica edeceğim. İkinci sualin me-
seîemizle alâkası yoktur. Birinci; Üçüncü ve Dör
düncü suallerine isterseniz cevap verebilirsiniz. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Pîanda kendile
ri vaat ettiler. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam-
!fc) — Evvelâ Sayın Önder'in dördüncü sualine ce
vap vereyim. 

Afyon Şeker Fabrikası bu sene işletmeye gire
cektir. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Kaç yıldır?.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Afyon Şeker Fabrikasının temeli, 1974 sene
sinin - Sayın Erbakan daha iyi bilir - 9 veya 10 ncu 
ayında, eğer hatırımda yanlış kalmadıysa, Eylülün
de atılmıştır. 3 milyar civarında para sarf edilmek
tedir. Çok güzel, büyük bir tesistir. Sadece, şeker 
fabrikası değil büyük bir kombinadır bu. 1977 se-, 
nesinde şeker üretecektir. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi, birinci sualine cevap vereyim. Batı Avru
pa elektrik şebekesi komünist ülkelere bağlıdır. 
Avusturya Macaristan'a bağlıdır, Çekosîavakya'ya 
bağlıdır, ondan sonra Avusturya İtalya'ya, İsviçre' 
ye bağlıdır. Yugosravya İtaüya'ya bağlıdır, bunların 
hepsi birbirine bağlıdır. 
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Bana kalırsa, elektrik komünist olmaz. (A. P. sı
ralarından gülüşmeler «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Yani», aslında antikomünizm meselesi şodur: Ni
hayet bugün dünyanın % 40'ı komünist devletlerin 
idaresindedir. Bizim elimizde değil bu % 4ö'ı ko
münistlikten çevirmek. Bizim elimizde olan bir tek 
şey var: Kendi ülkemizi komünist yaptırmamak. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bunu yaparken, etrafımızdakilerle iyi geçinmekte 
fayda var. Mesele çıkararak bir yere varmamız müm
kün değil. Türkiye'nin sulha ihtiyacı var. Etrafımız
da zaten bizim idaremizle idare edilen bir tek mem
leket yok; yani hangi memlekete bakarsanız değişik 
idareleri var. Biz Türkiye'de krallığa da karşıyız, as
kerî cuntaya da karşıyız, tek parti idaresine de kar
şıyız; ama etrafımızdaki ülkelere bakarsanız hepsi 
bunlarla idare ediliyor. Onlar, o memleketlerin hiç 
birisiyle temas kurmamamıza mani dcğiL Mesele, bu
rada sıkı durmaktadır. 

Bir gerçek var, realite; Sovyetler Birliği bir sü
per devlettir. 29 seneye yakın, daha doğrusu Büyük 
Atatürk'ün 1924'te bunlarla yapmış bulunduğu an
laşma 1945'te bitmiş ve bunlar bu anlaşmayı yenile-
memişlerdir, bizden talepte bulunmuşlardır. Yani 
Türkiye Cumhuriyetinin komünizme olan hassasiyeti 
bugün değildir. O anlaşmanın mevcut olduğu günden 
beri, yani Cumhuriyetin kurulduğu günden beri hem 
anlaşma mevcut olmuştur, hem Türkiye Cumhuriyeti 
komünizme karşı gayet hassas olmuştur. 

Nitekim, Cumhuriyetin kurulduğu günden 1960'a 
kadar 25 defa komünist tevkifatı yapılmıştır. Türki
ye'de. Binaenaleyh, Türkiye'deki komünizmle müca
dele başka iştir, komünist ülkelerle komşuluk müna
sebetlerini geliştirmek başka iştir. Onlar ayrı ayn iş
lerdir. Herhalde kendimizden bu kadar korkmaya 
hacet yok, yani kendimize iyi sahip olmamız lâzım
dır. Komşumuzla iyi geçinmekle Türkiye'nin yararı 
var. îyi geçinmek demek, elini verince kolunu kaptır
mak değildir. İyi geçinmek demek, meseleyi, işi do
zunda götürmektir. Her halde kendi kendimize bu ka
dar güvenimiz vardır. 

Kafkaslardan elektrik sistemini bağlarsak, gündüz 
gece farklarından doğan birtakım menfaatiar var, ya
ni onların bize, bizim onlara verebileceği, bu me'nfa-
atlann gereği olarak bu elektrik sistemlerinden fay
dalanmak mümkün. 

Bulgaristan'la yaptığımız anlaşma suretiyle, ki biz 
Bulgaristanla yalnız elektrik şebekesini bağlamadık, 
Bulgaı'stan'la Sivilingrad - Pehlivanköy arasında de

miryolunu da bağladık « yani yeni bağladık, biakaç 
sene evvel işletmeye girdi; ama 968'lerde falan baş
lamıştır. Böylece Yunanistan'a gitmeden doğrudan 
doğruya Bulgaristan'dan Türkiye'ye geçmek mümkün. 
Elektriğin bundan ne farkı var? Hiç farkı yok. 

Şimdi dünyanın bu bölgesinde yeni gelişmeler var. 
Eğer sulh devam ederse bir büyük transit projesiyle 
karşı karşıyadır dünyanın bu bölgesi ve bu aslında 
yeni ipek yolunun açılması demektir. Yani bugünkü 
medeniyet seviyesinde Avrupa ile Asya'nın münase
betleri, Ortadoğu'nun münasebetleri yenilenmektedir. 

100 milyar dolar Basra Körfezinin etrafında, se
nede petrol parası var; bu para 15 sene daha devam 
edecekîii'. Bunun 60 milyarını kullanıyorlar 40 mil
yarlık her sene sürplü dolar var. Binaenaleyh, bu 
memeleketlerle de bizim çok iyi münasebetlerimiz 
var, bunlar bizim komşu ve kardeş memleketlerimiz-
dir. Müslüman Arap memleketleri, bunların hepsi ile 
iyi münasebetlerimiz var, biır büyük transit şebekesi 
kurduğumuz takdirde, Bulgaristan'dan geçmeye mec
buruz. Yugoslavya'dan da geçmeye mecburuz. Bizini, 
onların rejimlerini düzeltmek elimizde değil. 

Binaenaleyh, elektrik alıp verelim, demiryolu ya
palım, şunu yapalım, bunu yapalım; ama oradan 
ideoloji ithal etmeyelim, ideoloji ithal etmeyelim. 
Önemli olan mesele budur, (A.P. sıralarından alkış
lar) 

Şimdi, 3 ncü sualinize cevap vereceğim. «İşsizlik 
artıyor mu, azalıyor mü?» 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin problemidir 
bu; kim hükümet olursa olsun, fukaralıkla, işsizlikle, 
çaresizlikle mücadele her hükümetin önünde duran 
meseledir. Bunun sihirli bir değnekle halledilmesi 
mümkün değildir. Kalkınma programlarınız var, bu 
kalkınma programlarınız dengelidir. İstihsale dönük
tür, istihdama dönüktür ve aynı zamanda ekonomik 
kaynakları israf etmeyecek biçimde de, bir büyümeyi 
sağlayacak biçimde de sosyal amaçlara dönüktür. 
Eğer büyüme olmazsa, ekonomik büyüme olmazsa 
sosyal amaçlan gerçekleştirmek mümkün değildir. 
1965 Türkiye'sinde 12 -• 13 milyar bütçe yapan Tür-
kiyenin 1977'de ihtiyarlarına 7 milyar maaş verecek 
hale gelmiş olmasından gurur duymak lâzımdır. Bu 
ihtiyarlar, bizim, hepimizin ihtiyarları, memleketimi
zin ihtiyarlan, nihayet herkesin, gençliğinin teminatı. 

Şimdi suale geliyorum: Türkiye'nin planları se
nede 400 bin kişiye iş imkânı sağlayacak biçimde tan
zim edilmiştir ve bu sene icra edilen planda 400 bin 
kişiye yakın vatandaşımıza iş imkânı sağlanacaktır. 
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Yaîaız, Türkiye'nin nüfusu her sene 1 milyon artmak
tadır. Şimdi 1 milyon artıyor, 18 - 29 sene evvel daha 
az artıyordu. Binaenaleyh, şimdiki artan 1 milyon, biz
den 18 sene sonra 1 milyon kişilik iş isteyecektir; 
okul isteyecektir, çeşitli şeyler - isiecektir. Ama 
Türkiye'de işsizlik vardır, 400 bin kişiye iş im
kânı sağlıyoruz. Onun için 1 milyon vatandaşımızı 
Batı Avrupa'ya 40 bin vatandaşımızı Avusturaîya'ya 
göndermişizdir. Türkiye'deki işsizlik, fukaralığın işa
retidir, kalkmmamış'ığsn işaretidir. İstihdama dönük 
daha çok proje yapabilmemiz, iktisadî kaynaklarımız
dan daha çok kesmeye ve binaenaleyh, işsizliği daha 
uzun zamanda önlemeye kadar varabilecek bir şeydir. 
Ba Dördüncü Beş Yılhk Plan hazırlanırken, daha 
doğrusu Meclislerimizde müzakere edilirken, banların 
daha çok münakaşası yapılabilir. 400 'bin vatandaşımı
za iş sağlayacak şekilde planlar tanzim edilmiş ve 
icra edilmiştir. 

Eğer sayın Başkan müsaade etseydi, 2 nci suali
nize de cevap verirdim. Mamafih, nasıl oha bu su
aller birçok kere cevaplandırıldı, herhalde bir defa 
daha fırsat düşer, buna da cevap veririm. 

BAŞKAN — Bitli mi efendim? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Remzi Özen? 
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Sualimi geri aldığımı 

bildirmiştim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Nurettin Karsu? 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Saym Baş

kan, ben Başbakanı rahatsız etmemek için sorula
rımı ileride Saysn Bakanlara soracağîm. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karsu. 
Buyurun Sayın Tekiner. 
MEHMET ZEKİ TEKİNER (Nevşehir) — Sa

yın Başbakandan şunlarm cevaplandırılmasını istir
ham ediyorum : 

28 Ağustos 1976'da Nevşehir'e teşriflerinde baz» 
temeller attılar. Aynı gün TRT'de, Nevşehir'e 470 
milyon liralık yaiınm yapıldığı bunun temellerinin 
Sayın Başbakan tarafından atıldığı îlân edildi ve bun
lardan bir tanesi do 277 milyon liralık elektrik izo
lasyon ve kablo fabrikası temelidir. Şimdi Saym 
Başbakandan soruyorum : Bu temeli atılan elektrik 
izolasyon ve' kablo fabrikası devlet yatırımı mıdır, 
yoksa Naci özenmiş isimli şahsa ait bir atelyenin te
meli- midir? 

TRT*de yayınkuımtş o k a bu haber için TRT'de-
ki sorumlular baklanda ne gibi bir işlem yapılmışhr? 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

2. Yine, Başbakan Yardımcısı Sayın Erbakan, 
Nevşehir'de TÜMOSAN'ın dişli kutuları ve aktarma 
organları fabrikasının temelini attı. Temel atılan ye
rin istimlâki yapılmış mıdır? Yoksa vatandaşların 
ekin tarlasının içine mi temel atılmıştır? 

3. Nevşehir patates üreticisi müşkül durumda
dır. Toprak Mahsulleri Ofisi kanahyîe alım yapıl
makta ise de yeterli olmamaktadır. Başka ne gibi ted
bir düşünülmektedir? 

4. Bugüne kadar Türkiye'de 16Q'a yalcın genç 
öMüıülmüşiür, Cephe İktidarının görevi sırasında. 
Hükümet bunların üstesinden gelemediğine göre, 
istifa etmeyi düşünüyor mu? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Saym Başbakan, 1 nci, 2 nci, 3 ncü 
suallere cevap vermenizi rica ediyorum. Diğeri, Hü-

( kümetin kendi şahsına münhasır olan bir hadise, 
«Hükümet düşünüyor mu» gibi... Böyle bir sualin 
olabileceği zannında değilim. Diğerlerinin cevaplan
dırılmasın! rica edeyim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 1 nci sualinize cevap vereyim. 

Nevşehir'de 2 €€/ö yeni konut yapılmasını plan
lamış bulunuyoruz. 

MEHMET ZEKÎ TEKİNER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, sorum o değil. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 470 milyon liralık temelden bahsettiniz, onun 
için, 2 Ödü yeni konut, aslında 306' milyon lira civa
rında tutar. 

Bir garaj inşaatının temeli atılmıştır; ÎÖ0 milyon 
liradır. Ben gitmedim; ama arkadaşlarım gitti, Bele
diye tarafından yaptırılan 1 - 2 köprünün temelleri 
aîıİKîiştır. Böylece 4öi0 -. 450 milyon liralık bir tesi
sin temeli atılmıştır. 

Bir de, burada elektrik izolasyon tesisinin temeli 
atıldı. Bu, özel bir şahsa aittir. Ben, Türkiye Cum
huriyetinin Başbakanı olarak, vatandaşlarımın yap
tığı şeylere de sevinçle katılırım. Bunda bir sakınca 
olmaması lâzım. Verilen haberin yanlışlığı benim 
nazarı dikkatimi celbetmedi. Çünkü, ben o haberi 
dinlememiş olabilirim; ama şimdi saym milletvekili 
beni ikaz elti, meselenin üzerinde duracağım. 

2 nci sualinize geleceğim : Nevşehir'de dişli kutu 
fabrikası yapılacaktır. 

144 — 
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Şimdi hu, kararnameye bağlanmıştır, programa 
ilâve edilmiştir, saydığım 462 tesisin içindedir. Yeri 
satın alınmış mı?.. 300 arazi sahibinden 297'sinden 
yer satın alınmış, 3 kişininki daha kalmış, o da alı
nır. Binaenaleyh, 300 kişiden 297'sininki alındığına 
göre, temel, satın alınmamış bir yere atılmış değildir. 

Patates üreticisinin durumu, Hükümetimiz tara
fından üzerinde itina ile durulmuş bir konudur. Ger
çekten, geçen sene, 3,5 lira civarındaydı üreticinin 
sattığı patates, bu sene 3 - 3,5 lira, 325 kuruş civa
rında; bu sene 185 kuruşa kadar düşmüştür. Patates 
saklanması fevkalâde zor bir şey; ama ihraç imkân
ları mevcutken, Türkiye'de patates ekimi gelişmiş
tir. Bilhassa yurdumuzun Nevşehir, Niğde bölgesin
de, Misli Ovasında ve Nevşehir'le Göre, Kaymaklı 
arasında, çalışan Nevşehir'i! hemşehrilerimiz 15 - 20 
metreden su çıkartmak suretiyle boz tepeleri patates 
tarlası haline getirmişlerdir. 

Patates fiyatları dünyada düştü, onu Tarım Ba
kanı arkadaşım Bütçesinde size daha çok izah ede
cektir. Çünkü, üretim umulandan çok fazla oldu. İki 
tedbir aldık : Bir tanesi. 100 milyon lira ayırmak su
retiyle iki kuruluşumuza mubayaa yaptırıyoruz. İkin
ci tedbir de, % 15 civarında vergi iadesi vermektir. 
Eğer bu tedbirler kifayet etmezse, Hükümet yenile
rini alır. 

Sanıyorum ki, bu şekilde suallerinizi cevaplandır
mış oluyorum. 

BAŞKAN — Tamam mı Sayın Başbakanım? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam

la) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sual sırası Sayın Orhan Kayıhan' 

da?.. Yok. 
Sayın Mustafa Güneş?.. Yok. 
Sayın Tekin İleri Dikmen?.. 
TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Sayın Başkan, 

Sayın Başbakandan birbiriyle irtibatlı 4 sorum var. 
1. Layik Cumhuriyetin ve devlet varlığının el

lerinizde daha çok tahrip edilmemesi için istifa etme
yi düşünüyor musunuz? (A. P. sıralarından gülüşme
ler) 

2. İstifada, sizin için ve memleket için sayısız 
faydalar bulunduğu hakkındaki kanaatime iştirak 
ediyor musunuz? 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Gücünüz yetme
di mi başvurduğunuz usul bu. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — 3. İstifa 
etmeyecekseniz, Türk gençlerinin beyinlerini «Dah-
hâki Zalim» gibi yemekle meşgul Başyardımcınızı 
yanınızda iftiharla tutmakta devam edecek misiniz? 

4. Adam öldürmeler için Bütçede kaynak göste
rilmediğine göre, gerekli masraflar nereden sağlan
maktadır? 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, bunların hiç bir ta
nesini, şahsen, bütçeyle ilgili bir sual olarak kabul 
etmem mümkün değildir. (C.H.P. sıralarından gü
rültüler) Bu, «Siz istifa edecek misiniz...» (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) Bir dakika müsaade buyurun. 

«Siz istifa edecek misiniz», «İstifayı düşünüyor 
musunuz» «İstifayı düşünmüyorsanız şöyle yapacak 
mısınız...» Bunlar bir Hükümete sorulacak olan sual
ler değillerdir, rica ediyorum. Bunları sual olarak ka
bul etmiyorum. (C. H. P. sıralarından «Hükümet na
sıl murakabe edilir?» sesleri, gürültüler) 

Sayın Başbakan, sualler bitmiştir, sualler cevap
landırılmıştır. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Sayın Başkanı ve sayın milletvekillerini say-
gıyle selâmlıyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, sürekli alkışlar) 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkanım, be
nim sualim vardı, benim ismimi yazmamışsınız. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, sualleri bizatihi ben 
değil, Divan Kâtiplerine tutturmak suretiyle aldım. 
Yazılmış olanların hepsini karşılamaya çalıştım, fır
sat verdim ve isimlerini de okudum. 

Son söz, şahsı adına Sayın Metin Tüzün'ün. Buyu
run Sayın Tüzün. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20, dakikadır. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 1977 Bütçesinin son sözünü sayın 
Başbakandan sonra söylemek için huzurunuza çık
tım. 

Şüphesiz ki, iki gündür yapılan görüşmelerin son 
sözünü 20 dakikaya sığdırmak mümkün değil; ama 
son sözümü, dün Adalet Partisi adına konuşan Sa
yın Aygün'ün ve bugün Sayın Başbakanın Cumhu
riyet Halk Partisine reva gördüğü bazı tabirlerle bi
tireceğim. 

Şunu hemen belirliyorum ki, mukaddesat düş
manlığı ve münkir lâflarım cevaplamadan bu kür
süden inmeyeceğim; onları sonra söyleyeceğim. Ki
min hangi konuda münkir olduğunu, kimin hangi 
konuda şer'en ve insanen münkir demeye hakkı olup 
olmadığım aktarmaya çalışacağım. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Söylemeyi bil
miyorsun. 
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METİN TÜZÜN (Devamla) — Dinleyiniz, din
lerseniz anlarsınız. Yanınızdakine sorarsanız, benim 
bildiğimi anlatır size. 

BAŞKAN — Sayın Karaath, Sayın Divan Üye
si... 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Yanlış konuşu
yor; «şer'en» değil, «şer'an» olacak. 

BAŞKAN — Yanlış veya doğru, hatibin kendisi 
bilir onu. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, 1977 Bütçesine göz attığımız zaman, özellikle 
Sayın Başbakanın tanımlamasını yaptığı zaman, ger
çekten Türkiye'de herşeyîn hallolmuş, mutlu Tür
kiye olduğuna inanmak gerekiyor. O zaman işsizlik 
neden artıyor? Madem ki, «200 milyon, 40ft küsur 
proje yapıldı» diyor Sayın Başbakan; işsizlik neden 
artıyor? 101 projeyi cevaplandırırken, «Eşrefpaşa -
İzmir yolu diye bir şey yok diyor Sayın Başbakan. 
Oysa ki Eşrefpaşa - İzmir yolu var. Kendisinin de 
Başbakan olduğu şu devirde İzmir - Eşrefpaşa yolu
nun 1977 sonuna kadar kendi imzasıyle, yok dediği 
yola 200 milyon; 1977 Bütçesine de, bu yok dediği 
yolu bitirmek için 2 40*0 000 lira para ödedi. 

«Karakurt - Sarıkamış yolu 4 - 5 yıl evvel bitti» 
dedi Sayın Başbakan. Oysa ki 4 - 5 yıl evvel, (Eğer 
ben aritmetik biliyorsam, 77'den 5 çıkarsa 72 kalır) 
1975'te 49 milyon, 1976'da 3 milyon kendi bütçesin
den tahsisat koydu. Onun için, «bitti» dediği, «ya
lan» dediği şeyleri Sayın Başbakan kendisi bilmiyor; 
kendi devrinde olan şeyleri kendisi bilmiyor. (C. H. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Sayın Başbakanın özellikle garibime giden bir 
konuşma tarzı oldu. Sanki Türkiye'de bir Ortak Pa
zar sorunu yokmuş, veya bu Parlamentoda bunlar 
dile getirilmemiş; sanki Türkiye'de ulusal güvenlik 
sorunu yokmuş, bunlar dile getirilmemiş... (A. P. 
sıralarından «Zaman yetmedi» sesleri.) 

Zaman yetmedi... Cumhuriyet Halk Partisinin en
ternasyonalini eleştirmeye zaman yetti de buna mı 
zaman yetmedi? (A. P. sıralarından gürültüler.) 

Ben sizin söylediklerinizi duymuyorum zaten... 
Ulusal güvenlik sorunu yokmuş, iç güvenlik so

runu yokmuş, döviz sorunu yokmuş gibi, bunlara 
değinmedi. Değinmedi de Sayın Başbakan, burada 
bugün, bir boş balon gibi sönen seçim cakasını aitti. 
Ama Allah'a şükür, tanrının yardımıyle bu balon da 
bugün söndü gitti. 

Sayın Başbakan, dün Sayın Genel Başkanımın 
tanımlamasıyle ve birkaç yıldır işlenen bir temayla, 

krallığım «Barajlar Kralı» olarak ilân etti ve bugün 
söze başîarken kendi esprisiyle «Krallığımı daha bü
yüttünüz» dedi. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Vay Kıbrıs 
fatihi vay!... 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Mademki öyle 
söylüyorsunuz, aktarayım. Mitolojide vardır bu; kral
lar büyürse tanrı olur. O da Tepegöz tanrısıdır mito
lojide. Tepegöz tanrısı eğilsin de bir Türkiye'de te
baasına baksın. İki yılda 130 can alan bir Tepegöz 
tanrısına kral değil, vatandaş bile demem ben. (A. P. 
sıralarından «Yuh», C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Sen onu yalancı 
müfterilere söyle. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Sen sus katil 
uşağı be!... 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Bana sataşırsa
nız çok acı şeyler söylerim. Tavsiye ederim sataşma
yınız. 

BAŞKAN — Sayın Tüzün, siz devam edin, rica 
ediyorum. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Peki, mademki 
merakla bekliyorsunuz, sonuna kadar söyleyeceğim. 

Biz bu Hükümetten birçok konularda; ekonomik 
konularda, sosyal konularda, can güvenliği, öğretim 
özgürlüğü, demokratik üniversite konularında bir şey 
beklemiyoruz. Bu Hükümetten biz tedbir beklemiyo
ruz, bu Hükümet tertip yapmasın yeter. 

Köylere elektrik götürmekten bahsediyorsunuz. 
Her Hükümet köye götürür; götürmenizi istiyoruz, 
köyü karanlıktan kurtarmanızı istiyoruz... (A. P. sı
ralarından gürültüler) 

Sayın Buldanlı, siz Türkçeyi anlatmıyorsunuz, çok 
çabuk çabuk konuşuyorsunuz, ben anlamıyorum. Ya
nınızdakine söyleyin o söylesin bana. 

Köylere elektrik götürmekten bahsediyorsunuz. 
Köyleri ışığa götürmek doğru; ama Türkiye'nin de
mokratik karanlığını kim getirdi? Köylere elektrik gö
türmekle Türkiye'nin... (A. P. sıralarından gürültü
ler.) 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Yalancı miğfer
lere söyle. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, Sayın Karaatlı, lüt
fen müdahale etmeyiniz. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Yeni üniversite 
temellerinden bahsediyorsunuz... (A. P. sıralarından 

I gürültüler.) x 
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BAŞKAN — Hatibe hitap etmeyin, rica ediyo- | 
rum. I 

METlN TÜZÜN (Devamla) — Üniversite temel
lerinin atılmasını kutlarız, doğru bîr şey; ama bir I 
Başbakan üniversite temeline, üniversiteye, yalnız mü- I 
hendis gözüyle bakarsa, işte üniversiteler bu hale ge- 1 
lir. Sayın Başbakan mühendis çıktığı teknik iiniversi- I 
teye girebiliyor mu, onu cevaplasın. (C. H. P. sıra- j 
larından alkışlar.) I 

ABDÜLLÂTİF ENSÂRİOĞLU (Diyarbakır) — 
Ne işi var?... I 

METİN TÜZÜN (Devamla) — «Ne işi var» di
yor. «Ne işi var» diyor. Tamam. I 

Karakaya Barajı konusunda Sayın Başbakanın I 
söylediği şeyler, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Ge- I 
nel Başkanı Sayın Ecevit'in dünkü konuşmasını, siz I 
onun rakamını bile yanlış verdiniz; Devlet Planla- I 
ma Teşkilâtının «Önemli projeler Ekim 1976» kita- I 
bunla; Karakaya Barajının projenin ilk maliyet 2,5 I 
milyar, projenin revize maliyeti 6 600 000 000, 1977 I 
yılı sonuna kadar revize maliyeti gerçekleşme 9 inil- I 
yar olarak gösteriliyor. Yanlış diyorsam, sizin devri- I 
nizde, 1976'da yayınlanan, Devlet Planlama Teşkilâ- I 
tının kitabı meydanda. Zaten Devlet Planlama Teş- I 
küâtımn bazı şeylerini değiştirmek bu Hükümetin I 
alıştığımız usullerinden oldu. I 

Sayın Başbakan, 10 yıldır yapılan işleri değil de, I 
10 yıl sonrasına dönük bir imaj vermek istiyor. Ne- I 
den? Çünkü, son zamanlarda hayalî konularda sayın I 
Başbakanın ilişkisi devlet idaresine de sirayet etmiş- I 
de ondan. O açıdan, bunun anlaşılır yönü yoktur. I 

Milletvekillerinin bazı konularda transfer edilme- I 
leri konusunda bazı sözleri oldu, Milletvekilleri parti I 
değiştirebilir, olabilir. Ben böyle şeye saygı duyarım. I 
Bize de geldiler, inanarak geldiler, size de gekrJe.m I 
inanarak gittiğini kabul edebilirim; ama bir şeyi ka- I 
bul edemem : Bu müesseseyi de yozlaştırdımz; çünkü I 
Siz bu işi kiralamaya da döktünüz, kiralamaya. I 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) I 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Nereye geldiler? 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Buraya geldiler, 
nereye geldiler?.. I 

Eğer, bu konuda çok bilgi istiyorsanız, 26.3.1975 I 
günü saat 20.00 - 24.00 arasında 26 39 79 numarah I 
telefonla 14 defa, Hükümet kurulmadan bir kaç gün I 
evvel, kimlerle ne konuştuğunuzu hatırlayınız. * I 

1974 ve 1975 - 1976 mukayesesini yaptığınız za
man, üretimi artırdığınızdan bahsediyorsunuz. Gazc- I 
te kâğıdında 1974'e nazaran % 18,7 üretim düşükfü- | 

I ğü yaptınız, diğer kâğıtlarda, kartonlarda % 4,6 üre
tim düşüklüğü yaptınız. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Hesap isme ak
lınız ermez. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Hesap işine ki
min aklı ermez? Ben hesap işi ile uğraşıyorum. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Kilovatsaatı bile 
karıştırıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Halil Karaath, Divan Üyesi 
olarak Başkanlığa yardımcı olmanız lâzım gelirken, 
tamamen Başkanlığı müşkül duruma düşürmeyi size 
yakıştıramıyorum. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Sayın Başkan ko-
. nuşmama devam ediyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarda olduğu 1974 
yılı ile 1975 - 1976'nın mukayesesini yapmak son za-
marJarda moda oldu; sayın Başbakan, özellikle Ada
let Partili arkadaşlarım o 1974'le 1975 - 1976'nm mu
kayesesini yapıyorlar. Bütçenin genel karakterine gir
meden, izin verirseniz bunun bir tartışmasını yapmak 
isliyorum. 

Bir kaç dal seçtim. Örneğin; buğday, pamuk, tü
tün, fınddc, ayçiçeği dalım seçtim. Biz, kilo - kuruş 
olarak buğdayı 1973'te 120 kuruştan aldık, 1974'te 212 
kuruşa çıkardık; artış oranı % 76,7. Siz 1975 - 1976' 
da buğdayı 212 kuruştan aldınız, 260 kuruşa çıkardı-

I nız; artış oranınız % 22,6. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Gübreyi kaça indir
dik? 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Gübre senin ol-
I sun, ben buğdaydan bahsediyorum. (A. P. sıralarm-
I dan gürültüler, «Gaz,..» sesleri) 

Canım efendim, fındığı, gazı karjştırmayın, ben 
I teker teker anlatıyorum, dinleyin. 

BAŞKAN — Sayın Hatip, siz sataşmalara kulak 
I vermeyin. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Sayın Başkan, ben 
I alışkınım onlara. 

Buğdayı, pamuğu 580 kuruştan aldık, 1974'te 780 
I kuruşa çıkardık. Artış oranı % 34,5. 1976'da siz bu-
I mı 10,25'e çakardınız, artış oranı bizim bir yıllık ar-
I tısımıza eşdeğer... (A. P. sıralarından gürültüler) 
I Sayın Başkan, böyle konuşulmaz ki... 

BAŞKAN — Sayın Mete Tan, İdare Amiri ola
rak yatıştırmanız lâzımken, kızıştırıyorsunuz. Sayın 

I Tan, vazifeniz icabını yapın. 
METİN TÜZÜN (Devamla) — Tütünü 13,23 lira-

I lan alıp, 23,11 liraya çıkardık. Artış oranı % 74,9. 
1 İki yılda ancak 39,50 yaptınız artış oranınız % 70. 
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Fındığı 970 kuruşa aldık, 13,50 liraya çıkardık, ! 
artış oram % 39,2. Siz ancak 14,50 liraya çıkardı- I 
nız. 39,2'ye karşıt, iki yılda 7,4 verdimiz. | 

Ayçiçeğini 250 kuruşa aldık, 375 kuruşa çıkar- | 
d*k, artış oranı % 50. Siz iki yılda ancak bu rakama I 
ulaştınız. 

Bu beş kalemde size örneklediğim hususlar Tür-
kiyeMe 5 165 000 köylü ailesine hitap eder. Nüfus 
başına 5 kişi ile çarparsak 26 milyon insanı ilgilendi
ren bir konudur. Bu 26 milyon insanı ilgilendiren ko
nuda biz, 1974 yılında aile başına - ek gelir olarak 
düşününüz - 7 ayda 2 440 lira bir yeni gelir sağla- I 
dik. Oysa ki, siz, o herkese müreffeh, mutluluk, iyi j 
geçim imkânları götüren hükümetiniz devrinde, bizim j 
7 ayda verdiğimiz 2 440 liraya karşın, iki yılda, hem | 
de dört parti bütün gücünü kullandığı halde, 923 lira 
ancak aktarabildiniz. I 

Memura ne aktardınız? İki gün evvel katsayı tar
tışmalarında gördük neler yaptığınızı. Onun için si
zin Türkiye^de genel kitlelere bir şey götürme olana
ğınız yok. 

Bu Bütçe, KİT finansmanı, Kamu İktisadî Teşeb
büsleri açığı ile, dış ödemeler açığı ile dolu bir büt
çedir. Zaten yutturmadan, hissettirmeden günbegün 
yaptığınız devalüasyon büyük ölçüde kaçınılmaz ol
muştur. Aslında bu Bütçe, genel olarak 8 aylık bir büt
çe olarak tanımlanabilir. Siz de gelseniz, biz de gel
sek devalüasyon bugün Türkiye'de kaçınılmaz olmuş
tur; ama devalüasyonu biz bir kurtuluş yolu olarak 
görmüyoruz. Bu noiktadan ancak, ekonomide yapısal 
değişiklik yapmak suretiyle çıkılabifir; ama siz, her 
gün Kamu İktisadî Teşebbüslerine ve halka kazık at
mayı politikanızın en baş kuralı seçtiniz. 

Dış ödemelerinizde DÇM sistemine güvendiniz, j 
Her gün çamaşır tozu reklâmları gibi gazetelerde özel 
sektörün «DÇM kredisi satılır, alınız» diye reklâmlar 
sMn devrinizde görülmeye başlandı. Bu, Türk millî 
muhasebesi için gerçekten üzülünecek bir konudur. 

BAŞKAN — Sayın Tüzün, 5 dakikanız kaldı. 
METİN TÜZÜN (Devamla) — Üniversitelerinde 

sokak eşkıyalarının, üniversitelerinde cinayet şebe
kelerinin Cirit attığı bir devrin sorumlususunuz. 200 
milyar değil, 220 kuruş bile haram olsun böyle bir 
hükümete. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Aslında çelişki bu hükümetin kuruluşundadır; hal
ka karşı cephe kurulamaz... (A. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Aygün, Başkanlığa yardım
cı olmanız lâzım gelir Sayın Aygün. (A. P. sıraların
dan gürültüler) Sayın Bayraktar.., | 

I METİN TÜZÜN (Devamla) — Şimdi izin verir
seniz... (A. P. sıralarından gürültüler) 

Sayın Ba$kan, konuşamıyorum. 
BAŞKAN — Anlıyorum efendim. 

I Sayın Bayraktar, hatip maalesef sizin konuşma-
I larınızdan dolayı hitabesini yapamıyor, zamanı uzat

mak zorunda kalacağım. İstirham ediyorum, hatibe ve 
Başkanlığa yardımcı olun. 

Sayın Aygün, Başkanlığa yardımcı olun, rica edi-
I yorum. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Sayın Başkan, sa-
I ym milletvekilleri, dün Sayın Adalet Partisi Sözcü-
I su ve bugün Sayın Başbakan, birbirine aşağı yukarı 
[ irtibatlı olarak, Cumhuriyet Halk Partisini maneviyat 
I düşmanlığı ve bugün de Sayın Başbakan münkirlikle 
i suçladı. (A. P. sıralarından «Doğru, doğru» sesleri) 
I «Doğru» diyenlere cevap veriyorum. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Milleti inkâr 
I eden kendisi. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — İslâmiyette kimin 
münkir olup, kimin olmadığını seçmek kulların gö-

I revİ değildir. 
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Senin İslâmiyet-

le ne alâkan var? 
BAŞKAN — Sayın Özçelik, hatibe hakaret etme 

I hakkını vermem size. 
METİN TÜZÜN (Devamla) — Bir kimsenin İs-

I lâmiyetle alâkalı olmadığını söylemek küfürdür; ken
di imanını inkâr etmektir. (C. H. P. sıralarından alkış
lar, A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Özçelik... 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Şimdi devam edi
yorum. 

Din nedür, mukaddesat nedir? Beşerî kanunların 
insan adaletini sağlamaya yetmediği zamanlarda, Fi
ravunun köleyi, ağanın ırgatı ezdiği zamanlarda ilâhî 

I adaletin yeryüzünde tecelli "şeklidir. Yani bu anlamda 
din, kuvvetliye karşı zayıfı koruyan ilâhî hükümler 
manzumesidir. Bu açıdan alındığı zaman en dindar 
parti benim partimdir. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

Benim partime münkir diyen insanlara hitap edi
yorum; Adalet Partililer dinleyiniz, benim partime 
münkir d'iyen insanlara hitap ediyorum, dinleyiniz. 
(A. P. sıralarından gürüjtüler) 

Sayın Başkan konuşamıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Karaatlı, Sayın Aygün; Sayın 

Adalet Parti kanadı, rica ediyorum hatibin konuş-
I masına fırsat verin. 
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METİN TÜZÜN (Devamla) — Benim partime 
münkir diyen insanlara hitap ediyorum : Eski De
mokrat Parti maneviyatçı'lık iddiasında bulunabilirdi, 
doğru idi; Demokratik Parti bulunabilir, doğrudur; 
Millî Selâmet Partisi bulunabilir, doğrudur; hepsi bu
lunabilir, doğrudur; Adalet Partisi içinde çok saygı
değer arkadaşlarınım bir kısmı bulunabilir, doğrudur; 
ama lütfen dinleyiniz : 

Adalet Partisi kurulduğu zaman bayrağının üze
rinde bir güneş, bir kitap resmi vardı. O zamanki söz
cüleri; güneşi iman, kitabı Kur'an olarak tanımlar
lardı. Ne zamanki 1965'te yönetim değişti, Kur'an'ı ile 
imanını bir uyuz beygirin resmi ile değiştirdi; kime 
soruyorsunuz siz?.. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar; A. P. sıralarından sıra kapaklarına vur
malar, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın hatip, sayın hatip... 

METlN TÜZÜN (Devamla) — Siz bağırın iste
diğiniz kadar, bağırın. 

BAŞKAN — Sayın hatip, sayın hatip, sataşmalara 
fırsat vermeyin, rica ediyorum; fırsat verdiniz. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Sayın Başkan, bu 
kürsüden Başbakan «münkir» derse, ben de münkirin 
Mm olduğunu, inadına burada söylerim. (A. P. sıra
larından gürültüler) 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sözünü geri 
alsın. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, yerinize oturun. 
Sayın Bayraktar yerinize oturun. Yerinize oturun; tü
züğün gereğini yaparım, yerinize oturun. Sayın Bay
raktar yerinize oturun; Başkanlıkla konuşma şekli bu 
değildir. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Eğer bayrak de
ğiştirme olmadıysa kalkıp «olmadı» deyin. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, sö
zünü geri almadığı takdirde bizim cevap hakkımız 
doğar. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, bir hatibin sözünü ge
ri alıp almaması, size ne zaman söz hakkı doğar, bun
lar Başkanlıkça malumdur; fakat Sayın Bayraktar'm 
veya bir kaç arkadaşınız yaptığı gibi, sayın hatibin hi
tabı, sizin hatibe veya Başkanlığa tarizinizi gerektir
mez. Ihkakı hak usulü yoktur burada. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
semiboîlere hakaret edemez. 

BAŞKAN — Oturun yerinize lütfen. Elinizi ko
lunuzu sallamayın Başkanlığa, rica ediyorum, elinizi 
kolunuzu sallamayın Başkanlığa, Başkanlığa saygılı 
olun. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
hakaret edemez. 

BAŞKAN — Başkanlığı tahkir eder vaziyette ko
nuşmamayı rica ediyorum size. Başkanlık sizin ma
nevî şahsiyetinizdir. Başkanlığı tahkir, İçendi kendini
zi tahkirdir. Oturun yerinize. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Türkiye seyahat 
özgürlüğünün, Türkiye... 

BAŞKAN — Sayın Tüzün, bana yardımcı olun; 
rica ediyorum. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Son sözlerimi 
söylüyorum. 

Türkiye okuma özgürlüğünün, can güvenliğinin; 
Türkiye normal meslek yerine getirmenin, dürüst, in
sanların mükafatiandırıldığının çok uzağında kalan bir 
ülkedir. Bu Hükümet bu işlerin sorumlusudur. 

Muhalefet partisinin Genel Sekreteri Pasinler'de 
saldırıya uğruyor; Genel Başkanı seçimlerde Gerede' 
de saldırıya uğruyor; galiba bu Hükümet bu olay
ları DÇM faizleri kadar hafif görüyor. 

Sayın Başkan, bu Hükümetin bir gün bunların 
hesabını vereceği günler yakındır. İki dayanağınız var
dı; içeride DGM, dışarıda DÇM! İçerideki dostunuz 
DGM sizi bıraktı, dışarıdaki dostunuz DÇM de Size 
gerçekten çok pahalıya maloluyor. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tüzün. 
Sayın Aygün?... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan... (Gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Arkadaşlarınız susarsa sizi dinleme 
fırsatını bulacağım, duyamıyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, İç
tüzüğün 70 nci maddesine istinaden, biraz önce konu
şan sayın hatibin parti amblemimize yaptığı hakaret
ten ötürü sataşma vardır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aygün ancak zabıtları getirttik
ten sonra... Yaki olanı tam anlayamadım. 

Yalnız, bir hususu Yüksek Heyetinizin reyine arz 
etmek zarureti doğmuş bulunuyor. Malumuâliniz, 
program saat 13.30'a kadar yapılmış. 10 dakikalık bir 
zaman var. Oylamaya geçildikten sonra, oylama bi
tinceye kadar oturumun uzatılmasını Başkanlığınız 
olarak arz ediyorum; kabul edilip edilmemesini sora
cağım. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oylamanın sonuna kadar bu oturum uzatılmıştır, 
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Sayın Aygün, sizin talebinize, zabıtlar geldikten 
sonra cevap vereceğim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan bir talebimiz var. Partimize «münkir» denmiştir, 
sataşma vardır. Biz de söz istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, zaptı aldıktan sonra ge
rekeni düşüneceğim tabiî. 

Sayın parlamenterler, 1977 malî yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunacağım. Mad
delere geçilmesi hususunda açık oy istemi vardır. 
önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Bütçenin tümü üzerindeki oylamanın ad okumak 

suretiyle yapılmasını saygı ile arz ederiz. 
izmir Balıkesir 

Yücel Dirik Cihat Bilgehan 
Ankara Afyonkarahisar 

Oğuz Aygün Mete Tan 
Bursa İstanbul 

Halil Karaath İhsan Toksan 
Bolu Trabzon 

Müfit Bayraktar Mehmet Özgür 
Ankara İzmir 

İsmail Hakkı Köylüoğlu Şinasi Osma 
Balıkesir Bursa 

İbrahim Behram Eker Kasım önadım 
Adana Ankara 

Yılmaz Hocaoğlu İsmail Hakkı Ketenoğlu 
Tokat Çanakkale 

Feyzullah Değerli Murat Bayrak 

BAŞKAN — önerge sahiplerinin burada olup ol
madığına bakacağım. Teker teker okutacağım. 

Sayın Yücel Dirik?... Burada. 
Sayın Cihat Bilgehan?... Burada. 
Sayın Oğuz Aygün?.. Burada. 
Sayın Mete Tan?... Burada. 
Sayın Halil Karaath?... Burada. 
Sayın İhsan Toksan?.. Burada. 
Sayın Müfit Bayraktar?... Burada. 
Sayın Mehmet özgür?... Burada. 
Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu?... Burada. 
Sayın Şinasi Osma?... Burada. 
Sayın İbrahim Behram Eker?... Burada. 
Sayın Kasım önadım?... Yok. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Ben tekabbül edi

yorum Sayın Başkan* 

BAŞKAN — Saym Kırbaşlı tekabbül etmişlerdir. 
Sayın İsmail Hakkı Ketenoğlu?.. Burada. 
Sayın Yılmaz Hocaoğlu?... Burada. 
Sayın Feyzullah Değerli?... Burada. 
Sayın Murat Bayrak?... Burada. 
Önerge, açık oylamanın ad okunmak suretiyle ya

pılması istenmektedir. 

Açık oylamanın ad okunmak suretiyle yapılmasını 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 

Oylama ad okunmak suretiyle yapılacaktır. 
Adı okunan sayın üyeler ayağa kalkmak suretiyle 

yüksek sesle «kabul, ret, çekinser» kelimelerinden bi
rini belirteceklerdir. 

Oylama işlemine, önce istemde bulunan sayın üye
lerden başlanacaktır. Daha sonra, rahatsızlıkları ne
deniyle Başkanlığa bildirilmiş olan sayın üyelerin oy
ları alınacaktır, 

Evvelâ önergede imzası bulunanlardan başlıyorum: 
(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oylamaya katılmayan sayın üye var 

mı?... Yok. Oy vermeyen sayın üye bulunmadığına 
göre, oylama işlemi bitmiştir. 

(Oylann ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, açık oylama sonucunu 
okutuyorum: 

1977 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının madde
lerine geçilmesi hakkındaki açık oylamaya 422 üye ka
tılmış; 233 kabul, 189 ret oyu çıkmıştır. (A. P. sıra
larından, «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Saym Parlamenterler, maddelere geçilmesi Yüce 
Meclisinizce kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Aygün, vazgeçiyor musunuz, devam ede
lim mi? 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Cevap vereyim efen
dim. 

BAŞKAN — Hayır, «cevap vereyim» değil, evve
lâ ben karar vereceğim cevap verip vermeyeceğinize 
de, ondan sonra... Evvelâ meselenin mütalaasını yapa
cağım. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Kararınızı bekleye
yim efendim. («Kaçta toplanacağız» sesleri.) 

BAŞKAN — Arz edeceğim efendim. Saat 15.30'da 
toplanılmak üzere oturumu kapatıyorum^ 

Kapanma Saati : 14.05 

»>-•« 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Orhan Akkoyunlu 

DİVAN ÜYELERİ: Enver Akova (Sivas), İlhami Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 47 nci Birleşiminin 2 nci oturumunu açıyorum. 

II. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe 'dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/494; C. Senatosu : 1/492) (M. Mec
lisi : S. Sayısı : 499; C. Senatosu S. Sayısı : 614) (De
vam) 

BAŞKAN — 1977 yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 
görüşmelerine devam ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, maddeler üzerindeki görüş
melere geçmeden evvel bir hususu bilgilerinize suna
cağım. 

1977 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısının maddele
rinde ve maddelere bağlı bölümlerde daha önce Cum
huriyet Senatosunca yapılan ve Bütçe Karma Komis
yonunca aynen veya değiştirilerek kabul edilen deği
şiklikler basılmış ve sayın milletvekillerine dağıtılmış 
bulunmaktadır. Buna göre bakanlık ve daire bütçele
rinde yapılan değişiklikler, madde ve cetvellere ilişti
rilmiştir. Düzeltilmiş şekli ile okutup oylarınıza suna
cağım. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsınlar. 

SUPHİ KARAMAN (S. Senatosu Tabiî Üyesi) — 
İdare Amirleri burada Sayın Başkan* 

BAŞKAN — Evet efendim. 
1 nci maddeyi okutuyorum: 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, bi

zim bir muamelemiz vardı. 
BAŞKAN — Birinci oturumu kapatmış bulunduk. 

O zaman /ahâlilerinize de sordum... 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — O zaman Sayın Baş

kanım, birinci oturumu kapatırken yapacağınız mua
meleyi izah buyursaydınız, sitem etmek durumunda 
kalmazdık. 

BAŞKAN — Biz siteminizi göğüsle karşılayalım. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Hep öyle karşılıyor

sunuz efendim. 

BAŞKAN — Başka çaremiz yok. (Gülüşmeler.) 
1 nci maddeyi okutuyorum: 

1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
Birinci Kısım : Genel Hükümler 
Birinci Bölüm : Gider, Gelir ve Denge 
Gider Bütçesi : 
Madde 1. Genel Bütçeye giren dairelerin harca

maları için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (222 949 003 512) liralık ödenek verilmiştir. 

Genel Bütçeye giren dairelerin bütçelerindeki (A) 
işaretli cetvelde mevcut ödeneklerin (Devlet Borçlan, 
Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutan
lığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Millî İstihbarat 
Teşkilâtı hizmet programlarında yer alan ödeneklerin 
tamamı hariç) % 4'ii kesilmiştir. Bu hüküm Katma 
Bütçeli İdareler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Okunan 1 nci madde kapsamına gi
ren Genel Bütçeye bağlı bakanlık ve dairelerin bütçe
lerinin görüşmelerini yapacağız. 

A) T. B. M. M. BÜTÇESI 
a) Cumhuriyet Senatosu 
b) Millet Meclisi 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi büt
çesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve idareci üyeler yerlerini almışlardır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üzerinde 

grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin isim
lerini arz ediyorum : 

1 nci sırada Millî Selâmet Partisi Grupu adına 
Sayın Mehmet Bozgeyik, 2 nci sırada Adalet Partisi 
Grupu adına Sayın Ünat Demir, 3 ncü sırada De
mokratik Parti Grupu adına Sayın Özer Ölçmen, 4 
ncü sırada Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Etem Eken. 

Şahıslan adına Sayın Veli Bakirli, Sayın Ekrem 
Kangal, Sayın Hüseyin Erçelik, Sayın Hasan Özçelik, 
Sayın Kemal önder, Sayın Kadir özpak, Sayın Fah-
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ri Özçelik, Sayın Osman Aykul, Sayın Mikail İlcin, 
Sayın Mehmet Özkaya, Sayın Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu, Sayın Sabri Tığlı, Sayın İsmail Hakkı Köy-
lttoğlu, Sayın Nedim Korkmaz ye Sayın Tufan Doğan 
Avşargil söz almış bulunmaktadırlar. 

Buyurun Sayın Bozgeyik, 
M. S. P. GRUPU ADINA MEHMET BOZGE

YİK (Gaziantep) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 1977 ma
lî yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerinde Millî Selâmet 
Partisi Grupunun görüş ve temennilerini arz etmek 
üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesile ile Gru-
pum ye şahsım adına Yüce Meclise hürmetlerimi arz 
ederim. 

Görüşmekte olduğumuz Bütçe, yurt savunmasın
dan tutunuz da içtimaî, iktisadî, siyasî ve ilmî bütün 
meselelere en iyi şekilde yön yeren ye çözüm yolları 
bulan, içerisinde vazife görmekte olduğumuz Türki
ye Büyük Millet Meclisinin bütçesidir. Milletimiz ye 
memleketimizin manevî ve maddî kalkınmasında, yurt 
huzurunun ye cemiyet nizamının temininde büyük 
mesuliyetler taşıyan kıymetli üyelerin meydana getir
diği Millet Meclisi ye Cumhuriyet Senatosunun 1977 
malî yılı Bütçesi üzerindeki görüşlerimizi kısaca iza
ha çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri, hepimiz bugün anarşi
den, huzursuzluktan ve güvensizlikten bahsediyoruz. 
Bilhassa huzursuzluğun ye kardeş kavgasının, üniver
sitelerimizden orta dereceli okullarımıza kadar Tür
kiye çapında yaygın hale geldiğini ve her gün millet 
evlâdının öldürülmesinden yanarak, yakınarak bah
sediyoruz. Memleketin huzursuzluk içerisine sürük
lenmek istendiğini söylüyoruz. Siyasî parti liderleri, 
ağır sözlerle biri diğerini suçlamaktadır. Bizler, Mec
lisler olarak ne tedbirler alıyoruz? 

Muhterem milletvekilleri, Millî Selâmet Partisi 
olarak bizler, fikrî kanaati ne olursa olsun, senele
rin yetiştirdiği, anne ye babanın göz nuru ve gözyaşı 
dökerek, nice çilelerle büyüttüğü 15, 20, 25 yaşların
daki gençlerin öldürülmesini asla tasvip etmiyoruz. 
Bizim ecdadımızın temel inancında, insanoğlu Allah 
yapısı olup, Kabe kadar kutsidir. Bu yavrularımızı 
öldürmek değil, yakalandığı bâtıl zihniyet hastalığın
dan kurtarmak bizim görevimiz olmalıdır, öldürül
mesi gereken bir suçlu yar ise, o da senelerce bu genç
lerimizin kötü yetişmesine yeşile olan bâtıl ve mad
deci zihniyetlerdir. Meclislerimiz millî iradenin ta
hakkuku ile asıl suçluları bulmakta ye yok etmekte 
inşallah gecikmeyecektir. 

Yüce Meclisimiz, cemiyetlerin ihtiyacı olan ka
nunları çıkarırken, maalesef cemiyetimizin manevî 
yönünü gözönünde bulundurmamıştır. İdarecilerimiz 
de, yanlış tutumları neticesi, Anayasamızın 10 ncu 
14 ncü 20 nci maddelerinde yer alan manevî gelişme 
sahasındaki amir hükümlerini ihmal etmişlerdir. Bu
gün geçmişte yanlış zihniyetlerin ihmalinin bedeli ve 
faturası olarak gençlerimiz öldürülüyor, huzursuzluk 
ve tedirginlik meydana geliyor. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, sokaktaki, üniver
sitedeki ve işyerlerindeki, topyekûn ülkedeki huzur
suzluğun giderilmesini istiyorsanız, 42 milyonun kar
deş olmasını, sokaktaki öldürülenlerden hak ve halk 
huzurunda mesul olacağınızı düşünürseniz, köksüz ve 
maneviyatsız ve Batı taklitçiliği ile meydana getirilmiş 
millî eğitim sistemini gelin kökünden bu Meclislerde 
beraberce halledelim. 

Değerli milletvekilleri, milletimiz, Meclislerin ka
nunları çok geç çıkardığından şikâyetçidir. Lüzumsuz 
engellemeler, usul ve İçtüzük tartışmaları, ekseriyeti 
temin etmemek ve parlamenter arkadaşlarımızın Mec
lise devam etmemeleri gibi haller, kanunların gecik
mesine sebep olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, hiç mazereti yokken, değer
li üyelerin Meclislere gelmeyişleri kanunları geciktir
diği gibi, milletimize de pahalıya mal olmaktadır; ıs
tırap çekenlerin ıstırabını artırmakta, başında tüy bit
meyen yavruların hakkını bize geçirmektedir. İnşal
lah, İçtüzüğümüzde yapılacak yeni değişikliklerle de
vamsızlık önlenmiş, bizler de vebalden kurtarılmış 
oluruz. 

Değerli milletvekilleri, İçtüzük tadili için bütün 
grupların görüşü alınırken, Millî Selâmet Partisi Gru-
pu da, devamsız milletvekillerin devamının sağlan
masını, kavgacı, âdaba uymayan milletvekillerinin 
durumuna hal çaresi getirilmesi, komisyonlara deva
mın sağlanması ve milletvekilliği ile bağdaşmayan 
hallerin izalesi gibi hususlarda görüşlerini Meclis 
Başkanlığına bildirmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, son zamanlarda parlamen
terlerimizin ve parlamentomuzun itibarını sarsacak 
şekilde bazı parti liderlerinin parlamenter ödenekle
riyle ilgili beyanlarına temas etmek istiyorum. 

Millî Selâmet Partisi Grupu olarak, parlamenter 
maaşlarını artırmaya vesile olan ve 5 . 6 . 1975 tari
hinde çıkarılan 1905 Sayılı Maaş Kanunu görüşülür
ken Grupumuz üyeleri karşı çıkmıştır. Daha sonra, 
20 . 5 . 1976 tarihinde çıkarılan 1921 sayılı, Parlamen
ter Maaşlarından Emekli Keseneğini artıran Kanun 
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görüşülürken, Grup sözcümüz yine karşı çıkmıştır. 
Ancak, sen zamanlarda bazı parti liderlerinin sorum
suzca beyanları karşısında, Grupumuz ağırbaşlılığım 
muhafaza etmiş ve Yüce Meclisin değerli üyelerinin 
itibarım koruyucu beyanlarda bulunmuştur; basit oy 
avcılığı hesaplarına girmemiştir. 

Değerli milletvekilleri, ıncvkiiniz çok üstün ve iti
barlıdır, mesuliyetimiz de o derece ağırdır. 42 mil
yonluk müslüman Türk milletine örnek hareketleriy
le numuneî imtisal, mümeyyiz vasıflara sahip, seçil
miş, güzide bir topluluk okluğumuza asla unutma
malıyız. Gerek kendimiz, icap ettiğinde de Meclisi
mizin Başkanı, bu itibarı korumaya mecburdur. Maa
lesef, Sayın Meclisimizin Başkanı Parlamentonun iti
barının korunması istikametinde hiç bir gayret gös
termemiş, aksine ve maalesef itiraf edelim ki, itibar 
zedelenmesini adeta körüklemiştir. 

Parlamentoya ve parlamenter sisteme, basından 
çok, parlamenterlerden ziyade, kısaca Anayasal ku
ruluşların tümünden ziyade, Sayın Başkanın sahip çık
ması gerekirdi. Parti liderleri ve Saym Meclis Başka
nı parlamenter sistemin azılı düşmanları bilmeli, dav
ranışlarını ona göre tanzim etmeliydiler. Olacağı ön
ceden tahmin etmek, liderlik vasfıma gereğidir. 

Muhterem arkadaşlar, Meclislerimizde her sene 
devam edegeîen kavgadan milletimiz şikâyetçidir. 
Dinleyici salonlarında bulunan vatandaşlarımızın yurt 
sathına dağıhşt ve Meclislerde cereyan eden nahoş 
hadiselerin milletimize intikali parlamenterlerimizin 
itibarını zedelemektedir. 

Maalesef, geçirdiğimiz senede, Yüce Meclisin za
bıtlarına, ağıza alınmayacak küfürler ve hakaretler 
geçmiştir. Millî Selâmet Partisi olarak bu nahoş ha
diseleri tasvip etmiyor ve kınıyoruz. Grupumuz, de
vamlı olarak vakar ve ağır başlılığım muhafaza etmiş 
ve edecektir de. 

Muhterem arkadaşlar, her sene ehemmiyetle üze
rinde durduğumuz Meclisimizin camii, bugünkü ha
liyle vakit namazlarının kılınmasına yetmeyecek ka
dar dar bir hale gelmiştir. Hele Cuma günleri, muh
terem üyelerin ve diğer personelin, serilen gazele ve 
beyaz bez üzerinde merdivenlerde kıldıkları Cuma 
namazları, cidden bu Meclisin ihtişamına ve Yüce 
Parlamentoya yakışmayan içler acısı hallerdir. 

Geçen sene de ifade ettiğim gibi, Yüce Meclise 
yakışır bir camiin yapılması, parasızlıktan ve ödene
ğin olmayışından değildir. Çünkü, geçen sene cami 
proje bedelinin ödenmesinin mümkün olacağı idareci 
arkadaşlarımız tarafından ifade edilmiştir. Ayrıca, 

1975 yılında cami için 280 bin lira; 1976 yılı Bütçe
sinden de yariîiı. milyon ödenek ayrılmıştır. Bu ayrı
lan paralardan, maalesef cami için hiç bir harcama 
olmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa milletleri, parlamen
to binalarının yakınma kiliseler yaptırmaktan çekin
memişlerdir. Çan sesleri onları rahatsız etmemiştir ve 
ayrıca çan kulesi de onların parlamento binalarının 
yakışığım ve mimau değerlerini kaybettirmemiştir. 

Avrupa devletleri bunu yaparken, dinlerin en üs* 
tünü, Yüce İslâm dininin müntesipleri olan bizlerin 
daha alâsını ve daha lüksünü yaptırma görevimiz ol
malıdır. (M. S. i*, sıralarından «Bravo» sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, Meclislerimizde meydana 
gelen nahoş hadiselerden ve galiz küfürlerden, grup
lar olarak zaman zaman şikâyet eder ve kınarız; ama 
çarelere gelince ittifak edemeyiz. 

Üç senedir Meclis lokantamızda içilen içkiler, 
muvakkat ve aldatmaca olarak kaldırılır. Maalesef, 
senenin kısmı azamında insan sıhhatine ve iradesine 
büyük zarar veren ve bütün kötülüklerin anası olan 
içki. Meclis lokantasında içiimektedir. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sizin iktida
rınız üretiyor. 

MEHMET BOZGEYİK (Devamla) — Çıkaraca
ğız inşailah. 

Zinde kafa ile, Yüce Meclisin kutsî çatısı dediği
miz bu çatı altında kanunları çıkarmamız gerekirken, 
bazı parlamenterlerimizin irade zafiyeti ve ağzı ko
ka koka ey kullandıklarını maalesef müşahede etmek
teyiz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Fabrikaları 
siz çalıştırıyorsunuz, rakı üretiyorsunuz. 

MEHMET BOZGEYİK (Devamla) — Neden te
dirgin oluyorsunuz arkadaşlar? Yoksa sarhoş mu ge
liyorsunuz buraya da tedirgin oluyorsunuz? 

BAŞKAN — Saym Karsu, Sayın Karsu... 
MEHMET BOZGEYİK (Devamla) — Değerli 

milletvekilleri, milletimiz sarhoş kafa ile yapılan ka
nunlardı yetersizliğinden ve temsilcilerinden şikâyet
çidirler. Milletimiz bu tutumu tasvip etmemektedir, 
Ancak, ne yazık ki, Mecliste olup bitenleri o masum 
m süetimizin, birçoğu bilememektedir. Bu da Karataş 
TRT'sînfn azizliğidir. 

Televizyonda açık - saçık müstehcen filmleri, ah
lâk ve adap dışı sahneleri, milletin örf ve âdetine ay
kırı kıyafetleri teşhir ederken ve genç yavrularımızı 
yayıniarıyîc yanlış istikametlere götürürken, Mecli
sin ve milletimize götürülen hayırlı hizmetlerin göste
rilmesinden âdeta TRT korkmaktadır. 
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SÜLEYMAN YILDIRIM (Tunceli) — Değişti
rin. 

MEHMET BOZGEYİK (Devamla) — İnşallah, 
sabırlı olun. 

TRT, inşallah bir gün Meclisimizin hayırlı hiz
metlerini ve milletin murakabe etme imkânı vereceği 
güne kavuşacaktır. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, ben daha doğduğumdan beri içki içmedim, içki 
içen adamlar bana «Sarhoş» diyor. 

MEHMET BOZGEYİK (Devamla) — Millî Se
lâmet Partisi Grupu olarak, televizyonda bir Meclis 
saati ihdasını istiyoruz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ben hiç içki 
içmedim, hiç içki içmedim, vallahi hiç içki içme
dim... 

BAŞKAN — Sayın Karsu, mehabeti muhafaza 
edelim; rica ediyorum, Meclis mehabetini muhafaza 
edin. 

MEHMET BOZGEYİK (Devamla) — Televiz
yonda bir Meclis saati istiyoruz ki, kürsü adabına, 
Meclis adabına uymayanı bu millete teşhir edelim di
ye istiyoruz. 

Sayın Başkanımızdan ve değerli İdare Amirleri
mizden istirhamımız; biraz önce ifade ettiğim gibi, 
bütün kötülüklerin anası olan bu içkinin Yüce Mec
lis lokantasından çıkarılmasıdır. (M. S. P. sıraların
dan alkışlar). 

Muhterem arkadaşlarım, değerli milletvekilleri; 
Mecliste ve Senatoda çalışan personeli götürüp geti
ren servis otobüsü vardır. Ancak, Senatonun servis 
otobüsü, Cumhuriyet Senatosu personelini akşam ev
lerine götürmektedir; aynı hizmeti aynı çatı altında 
yapan Meclis personelini akşamları evlerine götürme-
yişi cidden büyük bir haksızlıktır. Bunun da düzeltil
mesini Sayın Meclis Başkanımızdan istirham ederiz. 

Muhterem Başkanım, değerli milletvekilleri; Mil
let Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 1977 malî yılı 
Bütçesi üzerinde Millî Selâmet Partimizin dilek ve te
mennilerini arz ederken, bu Bütçenin milletimize ha
yırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Haktan niyaz eder, 
Yüce Meclisin muhterem üyelerine hürmet ve saygı
larımı arz ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozgeyik. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ünat Demir, 

buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA ÜNAT DEMİR (Muğ

la) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 

1977 yılı Bütçe Kanunu nedeniyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi BUtç^>İ üzerinde Adalet Partisi Grupu 
adına görüşlerimi arz etmek üzere saygıyle huzurla
rınızdayım. 

23 Nisan 1920 yılı bir cuma gününe rastlayan za
manda kurbanlar kesilerek, dualar edilerek tekbir se
daları arasında kuşat edilen bu meclisin mana ve 
ehemmiyeti çok derindir. 

Osmanlı İmparatorluğunun duraklama, gerileme 
ve çökmesinden sonra yurdumuz, müttefik miistevli-
lerce işgal edilmiş, padişah sarayda burnunun dibin
den öle bir karış yeri göremez hale gelmiş, haltta düş
manla «Bana dokunmayın da ne haliniz varsa görün» 
diyecek kadar gaflet ve işbirliği halindeyken, aziz va
tan evlâdı, büyük devlet adamı, ulu önder Mustafa 
Kemal Atatürk Samsun'a ayak basar ve Amasya 
Müftüsünün davetiyle Amasya'da planlarını çizer. 
Vilâyet vilâyet dolaşarak kongreler yapar ve en son, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin tecellisiyle, hür ira
deye danışarak, bu mecliste İstiklâl Harbinin oluş
masını ve başlamasını temin etmiştir. 

Şu arkadaki; «Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Mille
tindir»^ maması, «Demokratik kurallar içinde mil
lete danışırsan dağlar aşarsın» anlamını ihtiva eder. 

«Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir» diyen bü
yük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk hakkında, 
yani son yıllarda her önüne gelenin cankurtaran si
midi gibi sarıldığı Atatürkçülük ve keza bir başka 
kimseyi veya düşünceyi suçlamak üzere kullanılan 
«Atatürk düşmanlığı» deyimleri üzerinde durmadan 
geçemeyeceğim. 

Evvelâ Atatürk, bu aziz millet kül haine geldiği 
zaman ve işgal edildiği zaman, bu milletin kaderimin 
değişmesine vasıta olarak Allah'ın ilham ve azim 
verdiği nadir-ül-emsal, zekâ, irade ve üstün bir şah
siyet sahibi kuldur, yoksa bir tabu veya ilâh değildir. 
En büyük vasfı, bu yüce milletin, ırk ve mezhep 
ayrılığı gözetmeksizin bütün ortak vasıflarını iyi bi
len ve belli bir hedefe, yani istiklâle yönelişimde iyi 
bir şevk ve idarecidir. 

Milletlerin kaderinde rol oynayan insanlar, en sı
kışık zamanlarda alışılagelmiş belli bir çizginin çok 
ötesine taşarak, yeni usullere başvuranlardır. İşte bu 
tür hareketler, yeni ufuklar ve hedefler tayin eder. 
Atatürk'ün başarısı, milletini iyi tanıması ve onun 
önünden en doğruyu söyleyerek yol açmasıdır. En
gin şahsiyetimin inandırıcı cazibesine koşan ve haîe-
îenen millet başarıya giden yolu böylece bulmuştur. 
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Bugüne kadar bazı çevrelerce Atatürkçülük, söz
de ve fiilde sloganik olmaktan öte gitmemiştir. Bu
gün anladığımız Atatürkçülük, «Bir ülkede askerî 
zaferleri ve siyasî ve iktisadî zaferler takip etmezse, 
o millet hükmen esaretten kurtulmuş sayılmaz» deyi
şine dayanır, tşte Adalet Partisi, olduğundan bugüne 
kadar daima ekonomik harbi vermeye devam etmiş 
ve etmektedir. 

İnşallah 1977 seçimlerinde aziz milletimizin ira
desiyle tekrar iktidara geldiğimiz zaman, bu ekono
mik harp devam edecek ve büyük zaferlere ulaşmış 
olacaktır. Yeni yeni eserlerle büyük ufuklara doğru 
imanla devam edeceğiz. 

Atatürk düşmanlığını başkalarıma yaftalarken, asıl 
kendi melanetini gizlemeye çalışanlar, hakikî Ata
türk düşmanıdır. Şayet lafzen Atatürk düşmanlığı ya
parak kendilerine siyasî menfaat sağlamak isteyenler 
var ise, bundan korkmamak gerek. Zira plrî fani ol
muş gitmiş bir kişi ile uğraşmak ve ccıun mezarın
dan fayda umarak kendisini daha iyi takdim etmek 
isteyenler, tam bir aczin ifadesi içindedirler. 

Hatta, insanların iyi mi, kötü mü olduğunun tak
diri Allaha mahsus bir yargıdır. Hele öldükten sonra 
ölenin amelî hakkında da yargıya varmak, Allaha 
şirk koşmak günahını tahmil eder. 

Atatürkçülük üzerine en büyük yaftayı dilinden 
bırakmayan Cumhuriyet Halk Partisi Grupuna bir 
s»züm var burada. (C. H. P. sıralarından «Söyle 
söyle» sesleri). 

Tek parti döneminin gereği olarak, Atatürk'ün 
Cumhuriyet Halk Partisine tanımış olduğu maddî 
imkânların; geçenlerde bu Meclisin çatısı altında 
Adalet Partisi Grupundan Sayın İhsan Ataöv'ün, Ha
zineye intikali için vermiş olduğu önergeyi reddet
mekle, Atatürkçülükte ne denli samimiyetsiz olduğu
nuzu ifade etmiş oldunuz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Vasiyettir o, 
Atatürk'ün vasiyetidir o. 

ÜNAT DEMİR (Devamla) — O, tek parti dö
nemine göre vasiyetti. Şayet Atatürk yaşasaydı da 
çok partili demokrasiyi görmüş olsaydı, ümit ede
rim ki, eşit şartlar altında mücadele etmesi gereken 
bütün siyasî partilerin aynı düzeyde, aynı şartlar 
içinde bulunmasını ve bu partiye vermiş olduğu im
kânları bizzat kendi adıyla vereceği bir önerge ile 
geriye almayı teklif ederdi. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sizleri Mal-
ta'ya sürerdi. 

BAŞKAN — Sayın Demir, partileri burada eleş
tirmiyoruz. Saded üzerinde konuşmanızı istirham 
edeceğim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Malta'ya 
sürerdi sizleri, Malta'ya 

BAŞKAN — Sayın Karsu, Başkanlığa hürmet
kar olun, istirham ediyorum. Burada Başkanlut du
rurken, hatibe hitap etmeniz Başkanlığa saygısızlık 
olur. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, hürmetimiz büyüktür. Demin bir hatip «Sar
hoş» dedi bana, bir şey demediniz. «Ben içki içmi
yorum» dedim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum. 

ÜNAT DEMİR (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, bu Meclisi kuran Atatürk'ün koyduğu lâ-
yiklik ilkesini yanlış tefsir ederek, din eğitimini ih
mal edenlere ve bazı değersiz kıpırtılar için «İrti
ca geliyor» diye avaz avaz bağıranlara sesleniyo
rum: Atatürk dine çok saygılı bir insandır. O'ndan 
sonra bu aziz mefhum ihmal edilmiştir; ama yine 
Adalet Partisi İktidarları dinî eğitime değer vere
rek, ilmî ve dinî okullar açarak, inanca olan saygı
sını göstermiş; fakat bu müesseselerde başkaları po
litika yapmaya uğraşmaktadırlar. Bu, korkulacak 
bir konu değildir. Zira herkes, niyetinin özüne göre 
mükafatını da er geç görecektir. 

Din inancımız, bu inkâr edilemez. 
Ölmüş Fransa Devlet Başkanı De Gaulle Türki

ye'yi ziyaret edeceklerinde, pazar günü kendisinin 
Ankara'da olacağını bildirdikleri zaman, «Orada ki
lise var mı» diye daha Türkiye'ye gelmeden istihba
rat yaptırmıştı. 

Amerika'da başkan seçilen kişiler, göreve başlar
ken önce kiliseye gidiyor, duası yapılıyor, İncil'e el 
basarak hâkim huzurunda yemin ediyor. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Ne ya
palım yani, biz de mi kiliseye gidelim? 

ÜNAT DEMİR (Devamla) — Ben de diyorum 
ki, Türkiye Büyük Meclisi için bizde de, Cumhur
başkanı ve Parlamento yemininde aziz dinimizin ge
reği Kur'ân-ı azîm-üş-şân'a el basarak yemin edil
sin. (M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Her seçim döneminden sonra Meclisler Cuma 
günü açılsın, gerekli dualar ve kurbanlarla işe baş
layalım. İnanıyorum ki, o zaman daha feyizli ve 
bereketli hizmetler görmeyi Cenabı Allah nasip ede
cektir. Yoksa, besmelesiz açılan bu Meclisin hali ve 
üslûbu engin bir küfür çamurundan ileri geçmiyor. 
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Bu tutum devanı ederse, bu kutsî çatı, ulviyetini 
kaybetmeye devam edecektir. 

Adalet Partisi Grupu olarak buna asla razı de
ğiliz. Zira, bu çatı iyiye kullanıldığı takdirde, tefek
kür, karşılıklı istişare ve milletimizin Cem'isine hiz
met yolunda en büyük ibadethanedir. Türklüğümü
ze ve İslâmlığımıza yaraşır duruma getirmek hepi
mizin görevidir, işte o zaman kimse bu müesseseye 
kem söz söyleyemeyecektir. 

Değerli arkadaşlarım, millet adına nöbetini tut
makta olduğumuz ve vicdanlarımızda mesuliyetini 
taşıdığımız bu büyük ve kutsal çatının şeref ve vaka
rım çok hasas korumak mecburiyetindeyiz. 

1960 ihtilâl macerasıyla ve o günün emir ve di
rektifleriyle dikte ettirilen 1961 Anayasası, bu bü
yük müesseseye gölge düşürmüştür. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Halk-
oyundan geçti, o, halk oyundan. 

ÜNAT DEMİR (Devamla) — Onun da nasıl ol
duğunu biliyoruz; o oyun da.. Onu da biliyoruz. 

Çift Meclisli Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
üzerinde yirmi kişilik bir Anayasa Mahkemesi ve 
kaydıhayat şartıyla tabiî senatörlük müessesesi şayet 
bugün, bu Yüce Heyet gerçek anlamda demokrasi 
olduğuna inanıyor ve iddia ediyorsa-ki, ediyoruz-ar-
tık hür iradenin üzerindeki bu ipoteklerin kalkması 
zamanı çoktan gelmiş geçmiştir. 

Siyaset yapıyoruz diye, bir inat uğruna kısır çe
kişmelerle vakit öldürüp bu tedbirler alınmazsa, hür 
siyaset zemini olan bu müessese çöker ise, kim ve 
hangi parti, nerede siyaset yapacaktır? 

Siyasî partiler olarak, geliniz birbirimizi didik 
didik edelim, iyi murakabe edelim; ama üstün ira
denin üzerinde Allah'tan başka kuvvete fırsat ver
meyelim değerli arkadaşlarım. 

Her iki Meclisin Başkanları partiler arasında da- f 
yamşma kurarak, buna çare bulmak göreviyle âde
ta mahkûmdurlar. Şayet bunda tereddüt ederlerse, 
temsil ettikleri makamların ulviyeti ile bağdaşmayan 
eksik şahsiyete sahiptirler. 

Son günlerde Parlamento üzerine çeşitli çevreler
de koparılan gürültüler ve ithamlar karşısında, her 
iki Meclisin Başkanı çok pasif kalmış ve kelimenin 
tam manasıyla acz içine düşmüşlerdir. 

Özellikle, Millet Meclisi Başkanı Sayın Kemal 
Güven, ümit ederim ki, Cumhuriyet ve demokrasi ta
rihimize en tutarsız ve dirayetsiz Başkan olarak ge
çecektir. 

Düşününüz ki, bir Meclis Başkam, Meclisin em
rinde olan Sayıştaya, Yüce Meclisin kanunla yapaca
ğı bir tasarruf için akıl danışmaktadır. 

O Sayıştayın bünyesinde, çok güzide vatan evlât
ları çok ekseriyette olduğu gibi, sayısı çok az olan 
meczuplar da vardır. İstikrarsız dönemlerden istifa
deyle Sayıştayın başına kadar hasbelkader gelmiş 
bir zavallının tutumu, sadece gülünçtür. O meczu
bun ne olduğunu, kendi meslekdaşlarmdan daha iyi 
dinleyiniz. 

Çok sevgili arkadaşlarım, zaman zaman bu Mec
liste, bir siyasî partiyi kötüleyeceğim diye bazı müfrit 
kafalılar, şanlı Ordumuzla bu Meclisi tehdit etmeye 
çalışıyorlar. Bu tür hareketleri şiddet ve nefretle red
dediyor ve kınıyoruz. Bu düşünce, şanlı Ordumuzun 
güzide mensuplarına en azından hakaret sayılır ve 
onları rencide eder. Herkes ve partiler başkasını 
devirmek için maşa aramasın, demokrasiye göre 
aziz milletimizin iradesine müracaat etsin. Böylece 
genç demokrasimiz daha iyi gelişecek ve kendi ken
dini en iyi şekilde reformize edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, çağımızın gerektirdiği mo
dern ve teknik gelişmeler, birçok yeni bilimsel üni
teler meydana getirmiştir. Onun için, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin çok sayın üyelerinin daha rahat ça
lışabilme ve değerlendirebilmelerini yapabilmeleri 
için bazı hususları temin etme zarureti vardır. İçinde 
bulunduğumuz seçim sistemi nedeniyle sayın üyeler 
adeta muakkib rolündedirler. Bu Meclislerin, sürat
le bu seçim sistemini, demokrasiyi daha rahat işler 
duruma getirecek şekle dönüştürmesi, adeta kaçı
nılmazdır. Bunun için de zannediyorum en uygun, 
dar bölge sistemidir. 

Sayın parlamenterlerin, biraz önce M. S. P. Gru-
puna mensup sözcü arkadaşım da söyledi mescidi 
çok ufak gelmektedir. Meclisimizin bahçesinde bir 
alanın en az 500 - 1 000 kişilik bir kalabalığı alabi
lecek şekilde bir cami şekline getirilmesi için, iki 
seneden beri tahsisat konulduğu halde, sayın Mec
lis Başkanının hâlâ bu konuda bir kıpırtısının olma
masını anlamak istiyorum. 

Sayın parlamenterlerin daha rahat çalışabilmesi 
için, ilâve inşâat yapılarak illere ve parlamenter sa
yısına oranla sekreterya müessesesi kurulmalıdır. 
Ayrıca, partilere göre uzman sekreterya kurulmalı
dır. Dahilî, haricî, sosyal, ekonomik meselelerde, 
değişen ve gelişen dünya konjonktürünün iyi takibiy
le parlamenterlere günü gününe sıcak bilgi yetiştir
me zarureti vardır. 
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Meclisimizin bahçesine kapalı spor salonu yapı
larak, sayın üyelerin boş zamanlarını, sıhhat yönün
den, değerlendirmeleri temin edilmelidir. 

Ayrıca ve en önemlisi, en az 2 000 kişi alabile
cek çapta, tam teşkilâtlı bir konferans salonu yaptırk-
mahdır. Bu salonda memleket meseleleri tartışılmalı, 
siyaset ilmî üzerine dahilden ve hariçten ünlü siya
set uzmanları davet edilerek seminerler düzenlenme
lidir. 

Yurdumuzun çeşitli köşelerinde yapılmış dev 
eserleri, doğal kaynakları, dökümanter film halinde 
sık sık seyrederek ilham ve gayretlerimizi daha çok 
kamçılamahyız. 

Bütün bu arz ettiğim hususlar hakkında başta iki 
Meclisin Başkanları olmak üzere ve tüm partiler ha
rekete geçerek, süratle gereği yerine getirilmelidir. 

Son yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
görüşülüp, tartışılıp karara bağlanması gereken önem
li konularda bazı siyasî parti liderleri, özellikle Cum
huriyet Halk Partisinin sayın lideri, Meclis dışı bazı 
kuruluş ve kaynaklardan yardım istemektedir. Bu 
tutum, demokrasiye olan inanç zafiyetinden başka 
bir anlama gelmez. Ümit ve temenni ediyoruz ki, 
bu hatalı tutum bir daha tekrarlanmaz. Zira, zaten 
seçkin insanların teşkil ettiği bu yüce müesseseye, 
olduğundan beri düşman olan mihraklar vardır. Bu, 
kişisel hasetlerden başlar, rejim düşmanlığına ka
dar uzanır. Bu müesseseye, yani demokrasiye düşman 
olanlar, getirecekleri rejimle daha verimli hizmet 
göreceklerini ve sosyal adalet dagıtacaklarmı iddia 
ediyorlarsa, o asla mümkün değildir. Zira, kapalı 
rejimlerin ne yaptıklarının hikmetinden sual etme ola
nağı yoktur; fakat açık rejimlerde.. 

BAŞKAN — Sayın Demir, son cümlenizi rica 
edeyim. 

ÜNAT DEMİR (Devamla) — Bir paragrafım 
kaldı, hemen tamamlıyorum. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. 

ÜNAT DEMİR (Devamla) — Yaptıklarının hik
metinden sual etme olanağım yoktur; fakat açık re
jimlerde en ufak meseleler dahi her gün kamunun 
gözüönünde cereyan eder. Onun için, bütün kuru
luşların ve partilerin parlamentoyu hassasiyetle ko
rumaları zarurettir. Bazı ara rejimlerde ne denli hür
riyetin var olup olmadığı herkesçe bilinir. 

BAŞKAN — Sayın Demir, bir paragraf atlar 
mısınız? 

ÜNAT DEMİR (Devamla) — özellikle sayın 
basınımız daha iyi bilir. 

I BAŞKAN — Son cümlenizi rica edeyim. 
ÜNAT DEMİR (Devamla) — Hürriyetleri, öl

çüsüz hürriyetlerle yok etmeye kimsenin hakkı ol
masa gerek. Zira, dünyada en güzel şey hürriyettir. 

Sayın Meclis Başkanı Kemal Güven'in yedine ve
rilmiş bazı yetki ve kadroları.. 

BAŞKAN — Sayın Demir, son cümlenizi rica 
edeyim. Sözünüzü kesme zorunda kalacağım. 

ÜNAT DEMİR (Devamla) — Bağlıyorum. 
BAŞKAN — Bağlayın sözünüzü, son cümlenizi 

I rica edeyim. İki dakika geçti vaktiniz. 
ÜNAT DEMİR (Devamla) — Partizanca kadro 

dağıtımlarını bırakması, daha âdil olması. 
Asansör tamiri için 2 milyon lirayı, 2490 sayılı 

Kanuna muhalefet ederek tek firmaya re'sen verdik
ten sonra, Meclis Hesaplarını Tetkik Komisyonu.. 

BAŞKAN — Sayın Demir, bir grup sözcüsünün 
sözünü kesmekten teeddüp ediyorum. 

ÜNAT DEMİR (Devamla) — ...bunu bozduk
tan sonra, Yüce Meclise bilgi arz etmekten öte Da-
nıştaya bu Meclisi şikâyet eden Başkanımızı, huzu
runuzda kınıyorum. 

Bağlıyorum sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sözünüzü kesmekten teeddüp edi

yorum. Vaktiniz geçiyor. Bir grup sözcüsünün sözü
nü kesmekten teeddüp ediyorum. 

ÜNAT DEMİR (Devamla) — Son cümle. 
BAŞKAN — Cümlenizi bitirin lütfen. 

ÜNAT DEMİR (Devamla) — Sancılı ve parça
lı dönemlerin gereği, rey verdiğimiz Sayın Kemal 
Güven'e, kusurlarından ötürü daha fazla yüklenme
yi lüzumsuz buluyorum. Zira, Cenabı Allah'ın izni, 
Yüce milletin iradesiyle 1977'de Adalet Partisi tek 
başına iktidar olduğunda bu Yüce Meclise lâyık ola
cak en iyi Başkam kendi içinden seçerek, tarafsız 
bir göreve memur edecektir. Bu düşünce ve bu duy
gular içerisinde Yüce Heyetinize saygılar sunarım 
Grupum adına. 

BAŞKAN — Sayın Demir, bir dakikanızı rica 
edeyim. 

Konuşmanızda 1961 Anayasası için, «Hangi bir 
oyunla bu oylanıldı» gibi bir laf yapıp geçtiniz mi? 
eğer geçtiyse, ben dikkat edemedim. 

ÜNAT DEMİR (Devamla) — Geçti Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Onu lütfen tavzih edin. 
ÜNAT DEMİR (Devamla) — Tüm Türkiye'de 

merkezî hükümetten.. 
I BAŞKAN — Kısa1 btf tavzih rica edeyim, 
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ÜNAT DEMİR (Devamla) — Çok kısa. 
BAŞKAN — Kısa ve polemiğe meydan verme

yecek şekilde bir tavzih rica edeceğim. 
ÜNAT DEMİR (Devamla) — Çok kısa arz ede

ceğim. 
Sayın Başkanım, kemiklerimize, iliklerimize işle

miş acıları ben buradan da kusamayacağım da ne
rede söyleyeceğim? (C. H. P. sıralarından gürültü
ler). 

HASAN BASRİ AKGİRAY (İstanbul) — Al
lah belânı versin senin. 

ORHAN SENEMOĞLU (Elâzığ) — Anayasaya 
küfredip Anayasanın kürsüsünde konuşacaksın. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım... 

ÜNAT DEMİR (Devamla) — Allah'ın belâsının 
kimin üstüne olacağı belli olur hemşehrim. 

1961 Anayasasından önce sevgili Başkanım, ben 
bu sözü kullandım. Merkezî Hükümetten taşra teş
kilâtına kadar, başta, bir ülkenin en büyük kayna
ğı, potansiyeli, gençliği yetiştiren eğitim mensupları 
olmak üzere, tüm devlet memurlarını Cumhuriyet 
Halk Parti Teşkilât militanlarıyla birlikte, tehdit
lerle; «Bu Anayasaya evet demezseniz asker sizi de 
Yassıadaya götürecek» diye.. (C. H. P. sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar) Yassıada kadar belâ düş
sün başınıza. 

Sevgiler sunarım. 

TEVFÎK FİKRET ÖVET (Sinop) — Haysiyet
siz herif. 

BAŞKAN — Saym Fikret Övet, yerinize oturun 
lütfen. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Haysiyetsiz 
herif seni. 

BAŞKAN — Lütfen oturun, lütfen oturun yeri
nize. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Otur yerine sen. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Saym Baş

kanım... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tavzih ya

parken ne yaptı, siz de gördünüz.. 
BAŞKAN — Hakaret oldu, evet, gördüm. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Partim adı

na söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sataşma var; yalnız, ikinci bir sa

taşmaya fırsat vermemek suretiyle. Sizin olgunluğu
nuzdan bunu bekliyorum. 

Buyurun efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, 
zaptı getirttiniz mi? 

BAŞKAN — Zaptı getirmek şart değil, dinledi
ğimi anlayacak kadar aklım var benim. (A. P. sıra
larından gürültüler, «Sataşma nerede» sesleri) 

Bilmiyorum, dinleseydin. 
C. H. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN UY

SAL (Sakarya) — Saym Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Yüce Parlamentomuz 1961 Anayasasıyla hayat
tadır. Yüce Parlamentomuz burada millet adına 
görev yapıyorsa, Türk milletinin gözü kulağı parla
mentomuzun üzerinde ise, bunun kaynağında 1961 
Anayasası bulunmaktadır. Burada konuşan sayın 
Ünat Demir arkadaşımız, kendi adına konuşmuş ol
saydı belki cevap vermek gereğini duymazdık. Bura
da konuşan sayın Ünai Demir, bir parlamenter ola
rak, milletvekili olarak Adalet Partisi Grupu adına 
konuşmuştur. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; eğer Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının temel müessesesi 
olan Parlamentonun içerisine halkoyuyîa, millet 
oyuyla gelmiş olan bir milletvekili, o parlamentoyu 
ayakta tutan, o parlamentonun hayat kaynağı olan 
Anayasayı tezyif edici sözler, ifadeler kullanarak sal
dırırsa, bu, milletvekili olarak bizleri, bu Parlamen
to çatısı altında millet adına görev yapan bizleri 
derinden yaralar. 

Ben, buradaki sözleri arkadaşımızın kendi üslu
buna bağışlamak isterdim, bir üslup hatası olarak 
nitelemek isterdim; ama sayın Ünat Demir, Adalet 
Partisi Grupu adına buradaki konuşmasıyla gerçek
te kendisini yok farz etti; Parlamenterlik görevini ve 
ödevini, kişiliğini yok farz etti. Onun kişiliğini ve 
görevini korumak benim görevimdir, onun haysiye
tini korumak benim görevimdir. Anayasanın mües
sesesine bu çeşit bir tezyifle yaklaşan insanın millet
vekilliği kişiliğini korumak bu Yüce Parlamento
nun bu kürsüsünden benim görevimdir. Onun için, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına söz aldım, 
yoksa kentlisinin sözlerini cevaplamak için değil. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 1961 Ana
yasasını beğenmemiş, beğenmeyen partiler olabilir; 
ama bu Anayasa yürürlükte bulunduğu sürece, eğer 
bu Anayasanın yok farz edildiğini sanarak bu Ana
yasaya saldırmak suretiyle onu tezyif etmek yolunu 
seçmekle kendisine birtakım payeler kazanmak iste
yen kişiler bilmelidir ki, eğer bu Anayasayı yok farz 
edersek, bu Hükümeti de yok farz etmek lâzımdır. 



M. Meclisi B : 47 17 . 2 . 1977 O : 2 

O halde hükümeti yok farz eden bir zihniyet, devle
ti farz eden bir zihniyete özdeştir, Devleti de yok 
farz eder. Çünkü, devleti ayakta tutan müessesele
rin, hükümetleri ayakta tutan müesseselerin çizgile
rini, doğrultularım, kaynaklarını, işleyişlerini, ödev
lerini, sorumluluklarını, görevlerini Anayasalar çizer. 
Bu kadar cahillik olmaz. 

Onun için, benim söyleyeceğim söz bu kadardır, 
başka bir şey demek istemiyorum. Herkes, her kişi 
bu sözlerimden kendine neler alınması lâzım geldi
ğini bilir ve bilmek zorundadır; yeter ki, milletve
killiği kişiliğine lâyık olsun. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Özer ölç

men, buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Demok
ratik Parti Grupu adına Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi bütçeleri hakkında Grup görüşümü 
arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Muhterem üyeler, bugüne kadar yapılan bütçe 
konuşmalarında Meclislerimizin çalışma şekilleri ve 
usulleri hakkında çeşitli tenkitlerde ve uyarılarda bu
lunmuş idik diğer gruplarla birlikte üzüntüyle belir
teyim ki, şekilsel yönde yapıcı tenkitlerin hiç birisi 
maalesef yerine getirilmemiştir. Onun için, artık tek
rar etmekten biz de bıktık, Zaten Meclisimizin son 
yasama yılına girmiş bulunuyoruz. Ne bahçemizi kul
lanabilir bir Meclisiz, bahçemizde bir tek parla
menter dolaşma hakkına dahi sahip değildir. Kendi 
kapımızdan geçerken nöbetçi askerlerimiz astsubay
lara selâm dururlar, parlamenterlere hüviyet sorar
lar, seçmen kabul edecek, oturacak bir sandalyemiz 
yoktur hâlâ, yıllardır söyleriz, bıktık artık bunları 
söylemekten. 

Kütüphanede bir gazetenin bir kupürünü, bir mü
him mecmuanın bir makalesini fotokopi ettirecek bir 
aletiniz yoktur. Size o mecmuayı arayacak, bulacak, 
çıkaracak bir meslek memuru yoktur. Bunları artık 
söylemekten biz de bıktık, onun için şekilsel mese
lelerin üstünde durmayacağım. 

Sigara.. 
HÜSEYİN SUAT SUNGUR (Bursa) — Bir pa

ket sigara dahi bulamıyoruz. 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Evet işte, yani 

gülerler herhalde, bir parlamenter parasıyle bir pa
keti sigara dahi alamıyor. Yani Meclis sigarası değil, 
herhangi bir sigara. Meclis sigarasının bu hale sokul

masında bizim Grupumuzun da, benim de rolüm ol
du arkadaşlar. Sigara dediniz de, istismarı oluyor
du hakikaten; seçmenlerimiz geliyordu, baskılarına 
dayanamıyorduk, iki kilo birine, üç kilo birine, bu
rası tekel başbayiliği gibi... Buradan çıkan seçmenler, 
ellerinde beş kiloluk paketlerle, Meclis sigaralarıyla 
çıkıyorlardı. Bu, hoş bir durum olmuyordu. Bu şekle 
bağlanmasını biz Grup olarak tasvip ediyoruz, yani 
belli bir kontenjan sistemine bağlanmasını biz de 
arzuladık, böylesi daha iyi olmuştur emin olunuz; 
fakat bir tek paket, (Meclis sigarası değil; içtiği Sam
sun, Maltepe, herne ise) alacak arkadaşların da bunu 
alabilecekleri bir satış yeri olmalıydı Mecliste. Her
kes birbirinden ödünç sigara ister ve kontenjanını 
bitirmemiş mebuslar Ödünç sigara dağıtır hale geldi
ler Mecliste. O, işin ayrı cephesi. 

Arkadaşlar, ben daha ziyade Senatomuzun ve 
Meclisimizin fonksiyonları üzerinde durmak istiyo
rum. 

Özellikle, son bütçe oylaması Senatomuzun par
lamenter demokrasimizdeki yeri bakımından yeni is
tifhamlar doğurmuştur. Senato, istisnaî de olsa, büt
çeyi, bir bakanlık bütçesini hem de önemli bir büt
çeyi, hem de İçişleri Bakanlığı bütçesini reddetmiş
tir. Bunun manevi bir anlamı olması gerekirdi. Va
tandaş da bunu önemseyerek; koskoca Senatomuz, 
40 yaşını geçkin ve yüksek tahsilli parlamenterleri
mizden müteşekkil Senatomuz İçişleri Bütçesini red
detmiş, acaba ne olacak, diye merak ederken; he
pimiz birden çıktık; «Hiç bir şey olmaz, korkmayın, 
bir manası yoktur çünkü» dedik. Senato reddetmiş, 
ne olacak?.. Tekrar Bütçe Komisyonunda kabul edi
lirse kabul edilmiş olur, dedik. Bu, Senatonun ma
nevi şahsiyeti için bence küçültücü bir sıfattı. Bu
nu, senatör arkadaşlarımızı tenzih ederek söylüyo
rum, birlikte buna çare bulmamız gerekiyor. Arka
dan; Senato uğraştı, çabaladı, yeni formüller aradı, 
iki parti birbirleriyle birleştiler ve katsayı meselesin
de bir aktarma kararı aldılar; katsayı 12 ye çıktı di
ye memurlar sevindiler, falan, herkes gerçekleşti 
zannetti. Senatomuz aldı bu kararı falan derken; 
ama geldi, Bütçe Karma Komisyonunda reddedildi 
ve Senatonun bu kararının da bir fonksiyonu kalma
dı. 

Arkadaşlar, Adalet Partisinin Sayın Genel Baş
kanı ve Başbakan bir konferansında diyor ki; «Efen
dim Anayasayı değiştirmek lâzım. Bu Anayasayla 
Türkiye idare edilemez. Senatonun değiştirilmesi, 
hatta kaldırılması lâzım, tabiî senatörlük gibi, kon-
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tenjan senatörlüğü gibi hususların kaldırılması lâ
zım, seçilmiş olmalıdır veya tümüyle lağvedilmeli-
dir.» Güzel, Adalet Partisi 1971 yılmda, 12 Marttan 
sonra Anayasayı değiştirirken Anayasayı değiştire
cek çoğunluğa sahipti arkadaşlar; 312 tane sandal
yesi vardı. Kaldı ki, o zaman Demokratik Parti 48 
üyesiyle bu temel noktalarda Adalet Partisiyle işbir
liği yapabilecek bir durumdaydı tabiî senatörlük 
müessesesi gibi, kontenjan senatörlüğü müessesesi, 
hatta Senato müessesesinin yeniden tadili gibi konu
larda. Ama o zaman hiç bir girişimde bulunmaya
caksın, ondan sonra sayen 22G'ye düştüğü zaman, 
«İşte bu yüzden ben çalışamıyorum» diye Anayasa
dan ve Senatodan şikâyet edeceksin.. Bu, devlet 
adamlığı ciddiyetiyle bağdaşmaz bizce. 

Yine de bu imkân vardır. Bu iş, Aydınlar Oca
ğında konferans verilmekle hâlledilmez arkadaşlar. 
Bakın, Millî Selâmet Partisinin de bu kosıuda fikri 
var. Senato konusunda, lağvedilmesi konusunda, 
kontenjan senatörlüğü konusunda; Demokratik Par
tinin de taahhütleri var, hatta Cumhuriyet Halk 
Partisiyle dahi belli noktalarda anlaşma imkânı var
dır. Bu, oturulur, konuşulur, müzakere edilir parti
ler arası bir heyette ve Anayasa tadilatına gidilir. 
Hem bu Anayasa üzerine yemin edeceksiniz.. Be
ğensek de beğenmesek de bu Anayasa üzerine bütün 
parlamenter arkadaşlar yemin ettik bu Anayasayı 
uygulayacağımıza dair. Biz de beğenmiyoruz De
mokratik Parti Grupu olarak, bizim de değiştirmek 
istediğimiz, tadil etmek istediğimiz birçok noktalar 
var; ama gücümüz yetmiyor. Güçler bir araya ge« 
tirilir. Şikâyet etmekle bu meseleler haliolmaz. Bunu 
gayri samimi buluyoruz. 

Buna rağmen, millî iradenin tek teeelligâhı ola
rak gördüğÜKiüz Parlamentonun, bütün aksaklıkla
rına rağmen, demokratik parlamenter rejim olarak 
1>ütün rejimlerden en iyisi olduğu konusunda her 
halde hemfikiriz. Bunu da müştereken koruma ko
nusunda daha güçîü bir işbirliği yapmamız gere
kiyor. 

Parlamenter ödenekleri ve yollukları konusunda 
maalesef kötü bir örnek vermiştir, Parlamentomuz
dan ziyade siyasî partilerimizin başkanları. Birbirle
rini suçlama yoluyla, suçu birbirlerinin üzerine atma 
yoluyla, kendi partilerine puan toplayacağız der
ken, maalesef tüm parlamentoya, tüm parlamento
nun üzerine düşen bir gölge meselesi olmuştur bu 
ödenekler ve yolluklar meselesi. 
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Bu konuda Meclis Başkanlıklarımızın da konuya 
yeterince hâkim olup gerekli insiyatifi gösterme
diklerini üzüntüyle belirtmek zorundayım. Burada 
birbirlerini suçlamak ve biz karşıydık, biz istememiş
tik, öbürleri istediler» «Şeklinde beyanlar hilafı haki-
kattır. Hem bunu söylüyor Millî Selâmet Partisinin 
sayın sözcüsü, hem de, «Yine biz buna karşıydık, 
öbürleri istediler» diyor. 

Liderleri suçladı Millî Selâmet Partisinin sayın 
sözcüsü. Peki, kendi partilerinin muhterem liderleri 
ne dediler acaba? «Efendim, bizim parlamenterleri
miz bunu rakı, şarap parası yapmayacak, memle
keti dolaşıp halkın dertlerini dinleyecek» dediler. Ne
reden biliyorlar Sayın Erbakan kimin rakı parası ya
pacağını, kimin memleketi dolaşma parası yapacağı
nı? Bu çeşit suçlamalar partilere bir puan getirmez, 
aksine Parlamentonun itibarının sarsılmasına vesile 
olmaktadır. 

Parlamentonun anagörevleri üzerinde durmamız 
lâzım, asıl buradaki konuşmalarda. Yasama ve de
netim görevimizi yeterince yerine getirebiliyor mu
yuz, getiremiyor muyuz? Bizim kendi denetimimiz
de, öz denetimimizi yaparken iki ananoktayı esaslı 
şekilde gözden geçirmemiz lâzım. 

Ben, Demokratik Parti Grupu olarak ifademde, 
yasama görevimizi lâyıkiyle bu dört yıl içinde yerine 
getiremediğimizin üzüntüsünü taşıyorum. 

Birincisi, Hükümet olan, iki yıldır Hükümet olan 
s'yasî partiler, programlarında vaat ettikleri kanun 
tasarılarının % 10 unu dahi Meclislere sevk edememiş
lerdir; ettiklerinin de peşini takip etmemişlerdir. Ko
misyonda Hükümet partileri çoğunlukta oldukları 
halde Komisyonlar çalışmamıştır, çalıştırılmamıştır 
ve kanunlar komisyon süzgecinden yeterince incele
nerek maalesef geçmemiştir. Bu yüzden, İçtüzüğün 
bir açsk kapısı lüzumundan fazla kullanılarak, hatta 
istismar edilerek, Millet Meclisimizin gündemi, İç
tüzüğün 38 nci maddesinden yararlanılarak, komis
yonlarda tetkik edilmemiş, ilgili kuruluşların görüşü 
alınmamış bir sürü kanun teklifiyle doldurulmuştur. 
Bu da hükümet partilerinin ve ikinci derecede de 
parlamentonun ve komisyonların tümüyle yasama 
görevinde iyi çalışmadığını göstermektedir. 

Ayrıca gene büyük kitleleri ilgilendiren sosyal 
muhtevalı kanunlar da gündemin ilk sıralarında bu
lunmalarına rağmen, hâlâ görüşemeyenleri çoğun
luktadır. 100 küsur teklif ve tasarı gündemde bekle
mektedir ve bütçeden sonra, hele plan çalışmaları 
başlarsa bunların büyük bir kısmının görüşülemeye
ceği endişesini taşımaktayız. 
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Burada yeni yeni usuller de ihdas edilmeye baş
landı. İçtüzüğümüzde Danışma Kurulu müessesesi 
vardır; yani grupu bulunan dört siyasî partinin baş
kan vekilleri ve Meclis Başkanından teşekkül edip 
Meclise gündem konusunda teklif getirecek bür İç
tüzük kuruluşudur. Bu müessese de ihlâl edilmiştir. 
Burayı basan, Meclisi basan baskı grupları gündemi 
istedikleri gibi oynatabilir hale gelmişlerdir. BU, acık
lı bir noktadır. 

Muhtarlarımıza ödenek ve yolluk bağlanması 
meselesini biz do kabul etmiştik. Bütün partiler önde 
bir sıraya koymuşlardı; ama buraya muhtarların 
temsilcileri gelmiştir, siyasî partilerin liderleri de tâ
viz vermişlerdir, başta Sayın Ecevit ve Sayın Demi
re! olmak üzere, «Sen önce istemiştin, ben önce is
temiştim» kaygısına düşünce, ne gündem kalmış
tır, ne Danışma Kurulu karan kalmıştır; muhtarîar 
burayı basmışlardır ve görüşülmekte olan kanunu 
engeleyip birinci sırayı verdirmişlerdir. Yarın ast
subaylar basar, öbür gün subaylar basarsa ne ola
caktır bu Meclisin hali? Kendimiz sahip çıkmıyoruz 
kendi yaptığımız İçtüzüklere, kanunlara; başkaları
nın sahip çıkmasını nasıl isteyeceğiz? 

Denetim meselesi yasama meselesinden daha 
acıklıdır arkadaşlar. Sayısını saymadım, yalnız, düzi
nelerle, geçmiş başbakanlar ve bugünkü Başbakan 
hakkında, Başbakan Yardımcıları hakkında ve Ba
kanlar hakkında soruşturma komisyonları ya kurula
mamıştır, ya kurulmuşsa çalışmalarını yürütenıe-
mektedirler. 

Bir taraftan erken seçim lâfları konuşuluyor, öbür 
taraftan Meclis denetim fonksiyonunu ifa etmemiş 
durumda, Nasıl gideceğiz seçime? Bize havale edi
len denetim meselelerinin hiç birini sonuca bağlama
mışız. Araştırma komisyonu kurmuşuz; yurt dışın
dan yapdan ahmlardaki rüşvetleri incelemek ve Lock
heed rüşvet meselesini incelemek için. Bilgi akımı 
kesilmiş Amerika'dan. Kesmiş Amerika bilgi akımı
nı, gelmiyor bilgi. Nasıl sonuca bağlanacak bu me
sele? Nasıl gideceğiz biz seçime? 

Bir mobilya meselesi var; Mobilya Sunta Ko
misyonu. Adalet Partili üyeler katılmıyorlar komis
yona. Millî Selâmet Partisi de, Allah selâmet versin 
üyesini istifa ettirîîi komisyondan, zaten eski bir 
Adalet Partili idi Millî Selâmet Partisi üyesi. O da 
istifa etti. Ne olacak sonra? Nasıl gideceğiz erken 
seçime? Erken seçim televizyon ekranlarına poz 
ve beyanat vererek yapılmaz. Erken seçim, Meclis-

j lere önerge vererek yapılır, Meclislerde 226 rey bu
lunarak yapılır. Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet 
Partisinin karşılıklı seçim kahramanlığı birşey ifade 
etmez. Erken seçimi isteyen burada önergesini verir, 

j reyini bulur ve gider erken seçime. Biz, Demokratik 
I Parti Grupu olarak, bu Meclis denetim fonksiyonunu 

bitirmeden, mobilya meselesi ve Lockheed mese
lesi bir vuzuha kavuşmadan, bu Meclislerin erken 
seçime gitmesinin demokrasimize bir katkısı ola
cağına, bir yarar sağlayacağına inanmıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Meclisler kendi fonksi
yonlarını icra etmedikleri takdirde, Anayasanın ve 
demokratik gereklerin Meclislerimize yüklediği veci
beleri kendileri yerine getirmedikleri takdirde, o gö
revi yerine getirmek için başka talipler çıkar: Kış-

j lalardan çıkar, başka yerlerden çıkar. Bunun örnek
lerini gördük. Daha 12 Mart gözümüzün önünde. 
Görevini icra etmeyen Parlamentoların yerine kendi
ni ikame etmek isteyen bazı teşekküller, bazı baskı 
gruplarının türemesi tabiidir. O bakımdan, erken se
çim konusunda da görev Parlamentonundur, hak da 
Parlamentonundur. Böyle bir şeye, eğer demokrasi
mize katkısı olacağına inanıyorsa, buna parlamen
to karar verir; ama parlamento bu konuda yine ken-

I di görevini yerine getirmediği için, ya Barolar Birli-
I ği Başkam televizyon ekranlarına çıkıp fetva vermek

tedir, yahut Sanayi Odaları Başkanı televizyon ek
ranlarına çıkıp fetva vermektedir. Erken seçimi Sa
nayi Odaları mı yapacaktır, yoksa Barolar Birliği 
mi yapacaktır? Herkes kendi görevine sahip olmalı-, 
dır arkadaşlar. 

Bütün bunlarla birlikte, gene bütün tenkitlerimi
ze, bütün kınamalarımıza ve bütün fikir kavgaları-

I miza rağmen, parlamenter demokratik sistem içinde 
Parlamentomuzun, milletimizin hakiki ve tek temsil-

I cisi olduğu inancını taşıyoruz ve bu Parlamentonun 
dahi bugünkünden çok daha yararlı hükümetler çı
karabilecek bir potansiyele ve kapasiteye sahip ol
duğuna inansyoruz. Bundan sonrası için de geçmiş 

I dört yılın çok daha verimlisi, çok daha ohımluiusu 
I bir parlamentoyu milletimizin seçeceğine inanıyo-

yoruz ve bütün düğümlerin, bütün problemlerin ge-
I ne milletimizin hakiki temsilcileri olan bu kutsal ça-
1 ti altında çözüleceği inancı içinde, Demokratik Par-
I ti Grupu adına Yüce Heyetinize saygılar sunuyo

rum. (D. P. ve C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen. 
C. H. P. Grupu adına Sayın Etem Eken Büyü

lt runuz efendim. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
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C. H. P. GRUPU ADINA ETEM EKEN (Ço
rum) — Say m Başkan, değerli milletvekilleri; 

Kendi çalışmalarımızla ve işleyişimizle ilgili olan 
Senato ve Millet Meclisinin Bütçesini tenkit ve te
menni maksadıyla Cumhuriyet Halk Partisi Grupum 
adına konuşmama başlarken, tüm üyeleri saygı ile 
selâmlarım. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi üç ana hedef üze
rine oturtmak istiyorum: 

1. — İçtüzük gereğince yapılan Parlamento ve 
komisyon çalışmalarımızın sıhhat derecesi. 

2. — Parlamentoya karşı sorumlu olan icranın 
idaredeki aksaklıkları. 

3. — Genel politikadaki Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ağırlığı ve saygınlığının korunması hak- j 
kındaki görüşlerimiz olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, insan hak ve hürriyetlerini, | 
millî dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun 
huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına 
almayı mümkün kılacak demokratik hukuk devleti- | 
nin Anayasa doğrultusunda, tek karar organı olan j 
Millet Meclisinin elimizde mevcut ve uygulanmak
ta olan 584 sayılı İçtüzüğü ile Meclisimizin çalışa
madığını, Türk toplumunun tortulaşan, üstüste yığıl
makta olan dertlerine çare bulacak yasa yapma, ka
nun çıkarma, denetim yönünden hızlı olarak çalış
malara müsait olmadığım ve geniş yorumlara vesi
le olan çelişik madde ve hükümlerinin çalışma im
kânlarımızı kısıtlayarak devamlı usul tartışmalarına ı 
vesile olduğunu, hükümetleri denetleme imkânlarım 
sınırlı tutarak tıkanıklıklar yarattığını, gündemde sı
ra almış olan yasa ve kanun tekliflerinin müzakerele
rinin geniş miktarda işlemesine imkânlar vermedi
ğini hepimiz anlamış bulunmaktayız, 

Hal böyle olunca da, Meclislerimizin çalışması 
ve işleyişi kamuoyunun gözünde devamlı tenkit ko
nusu yapılmaktadır. Böylece Meclislerimizin itibarı 
günbegün zedelenmekte, Meclislerimizin yıp
ratılmasını isteyen totaliter rejim heveslilerinin 
istedikleri istikamette fikirlerin yaygınlaşmasına ve
sile olmaktadır. 

İşte bu itibarladır ki, mevcut İçtüzüğün günün 
icaplarına uygun ve çağdaş toplumun arzularım der
piş edecek biçimde ve Meclislerimizin çalışmalarını 
hızlandıracak, iş akışını yükseltecek ve parlamenter 
sisteme gölge düşürmek isteyen maceracılara fırsat
lar vermeyecek ve yine yeni bir çalışma düzeni geti
recek nitelikte bir İçtüzüğün bugüne kadar yapıla- i 

rak, uygulanma alanına sokulmayışı hepimizin bü
yük kusurlarımızdan birisi olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, yaşamakta bulunduğumuz 
teknolojik çağda geri kalmışlığımızın sebeplerini 
araştırdığımız zaman, bugünün Türkiye'sinin her 
alanında ve organlarında çoğunlukla hızlı çalışama
dığımız, iş akışına değer vermediğimiz, vicdanlı me-

, suliyet duygusundan yoksun, nemelâzımcılık ve vur
dumduymazlık içinde bulunarak bocaladığımız, ilk 
akla gelen unsurlar olmaktadır görüşündeyiz. 

Böylece, kendilerini idare eden Meclislerine mil
letimizin itimatsızlık beyan edecek ufak da olsa her 
hareketten kaçınmalıyız. Bütün bunlar Meclisleri
mizde yapılıyor demek istemiyorum. İstisnaî hare
ketler de olsa, bu gibi hususların yapılmasının doğ
ru olmadığına, olmayacağına işaret etmek istiyorum. 
Onun için de, mevcut İçtüzüğün acilen değiştirilme
sinde zorunlu!* görüyoruz. 

Yine, yasa ve kanunlarımız, Meclislerimizden 
geniş yorumlara vesile olacak biçimde çıkarılmakta 
olduğundan, tatbikattaki aksaklıklar ve yanlış anla
malar geniş çapta yorumlara, tavzihlere yol açmak
ta, siyasî, ekonomik, ticarî ve kültürel kalkınmamız 
ve gelişmemiz tıkanıklık arz etmektedir. Örneğin; 
adliyede bir dava 30 yıl sürmekte, Demirci'lere ait 
bir mobilya ve sunta yolsuzluğu ile Lockheed rüş
vet olayı kapatılabilmek istenmektedir veyahut ka
patılmaktadır. 

Anayasanın 83 ncü maddesindeki elastikiyat, mil
letvekilleri maaşlarını içinden çıkılmaz şekle dönüş
türmekte, 9 ay evvel Meclisten çıkmış olan 1905 sa
yılı Yasa, çeşitli yorumlar sonucu komisyonun 
gözü önünde, hem partilerimizi ve hem de Meclis
lerimizi küçültücü şekilde eleştirilere sebep olarak, 
Meclislerimizin saygınlığının zedenlenmesine fırsat
lar vermektedir. 

Bu bakımdan, İçtüzük değişmeli, yasa ve kanun 
yapılırken açık ve objektif hüküm ve terimlere de
ğer verilerek yasalar bu Mecliste yapılmalıdır ka-
naatındayız. 

Parlamentoya karşı sorumlu olan icranın idarî 
aksaklıklarına gelince; bir atasözünü hatırlatarak ko
nuşmama devam etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, «Balık baştan kokar» 
diye bir atasözünü hatırlatmak isterim. Yukarıda da 
bir nebze değindiğimiz gibi, kanun yapmak yasama 
organlarımızın görevidir. Bu kanunları yürütmek de, 
icranın ve idarenin yetkilerine ait husustur. Bu açı
dan da, memurların tayini, terfileri, tecziyeleri ida
renin görevlerindendir. 
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Hal böyle iken, bakınız, Senato ve Meclis me
murlarının nasıl terfi ettirilmekte olduklarını bera
ber inceleyelim. Bütçe Karma Komisyonunda 3-5 
üye arkadaşımız önergeler vererek bazı memurların 
terfilerini sağlamak suretiyle idarenin yetkilerine te
cavüz etmekten çekinmemektedirler. Her bütçe yı
lında Mecliste çalışan memurlar, Bütçe Karma Ko
misyonunda üye olan arkadaşlarımızı kendilerinin 
kişisel çıkarlarına alet etmek için yarışa girmekte
dirler. 

Meclis memurlarının istisnaî bir statüsü varken, 
komisyon üyeleri ile kurulan yakın ilişki sonucu, ter
cihe lâyık olup olmadığı icra tarafından bildirilme
den, ikinci bir istisnaî muamelenin yapılması ve 
yaptırılmasına çalışılması, bizzat üyeler tarafından 
eşitlik pransibinin Meclis içinde de yozlaştırılması-
na yol açılması demektir. 

Anayasanın 94 ncü maddesine göre, «Bütçe Kar
ma Komisyonu üyeleri gider artırıcı ve gelir azaltıcı 
teklifler yapabilir» yetkilerini kötüye kullandıklarım 
ortaya çıkarmış olur. Çünkü, bu gibi usullerin her 
bütçe yılında adet haline geleceğinin ve çeşitli istis
marlara yol açacağının sayın üye arkadaşlarımızca 
bilinmesinde yarar görüyoruz. 

Kaldı ki, Anayasamızın 12 nci maddesindeki eşit
lik prensibinin, Bütçe Karma Komisyonundaki bazı 
üye arkadaşlarımız tarafından korunması zorunludur. 
Milyarları tevzi eden Bütçe Karma Komisyonu üye
lerinin bu gibi konularda, Genel Kurulumuza niyabe-
ten görev yaptıkları için daha ciddî olmalarını iste
mek gayet tabiî milletvekilleri olarak, senatörler ola
rak bizim hakkımızdır. 

Senelerden beri Senato ve Meclis bütçelerinde sü
rüp gelen usulsüz terfilere Meclisin Genel Kurulu 
olarak alet edilmemeliyiz. 

Bugün Meclisimizde 450 milletvekili varken, 
1 302 adet personelin çalıştırıldığını öğrendiğimiz 
zaman, personel miktarının çok kabarık olduğunu 
söylemekte yarar görmekteyiz. Millet adına görev 
yapan parlamenterlerin bulunduğu bu kutsal çatıda 
bir yumurta on kişiye taşıtılmamalıdır. Hele hele 
Meclis memurları arasında aile saltanatlarının sene
lerden beri kurulmuş olduğunu; ayrılan, emekli olan 
veya ölen memurların çocuklarının veya yakınları
nın Meclise tercihan alınmaları sonucu isim ve soy
adları birbirine benzeyen, karabet yakınlığı olan in
sanların istisnaî memurluğa tabi olan Meclisi parsel
lemiş durumda olduklarını işitmek, eşitlik ilkesinin 
bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisinde uygulanma
dığı kanaatini yaygınlaştırmaktadır. 
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I O itibarladır ki, Meclisin saygınlığı açısından bü
tün bunlar düzeltilmelidir görüşündeyiz. Bu bakım
lardan da, Senato ve Millet Meclisinde çalışan me
murların görevlerini tayin edecek teşkilât Kanunu
nun çıkarılması zorunlu hale gelmiştir. 

Bugüne kadar Meclisin hacmi genişlemediğine 
göre, adama iş bulma prensibi Meclislere sokulma
malı, işe adam bulma prensibine önem verilerek, se
nelerden beri kabartılmış olan kadrolar artık don
durulmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Bütçe Karma Komisyonun
da önergelerle Millet Meclisi personel kadrolarında 
değişiklikler yapılmıştı ve Başkanlık bu değişiklikle
rin hiç birine katılmadığını bildirmişti. Buna karşın 
bazı önergeler kabul edilmiş ve kadrolarda değişik
likler yapılmıştı. Bütçenin Cumhuriyet Senatosunda 
görüşülmesi sırasında, Bütçe Karma Komisyonun
da yapılan kadro değişikliklerini eski duruma indir-

I geyerı ve Başkanlığın önerisi olarak tanıtılan önerge 
kabul edilmiş idi. Kabul edilen önerge ile Bütçe Kar
ma Komisyonunda yapılan değişikliklerin bir kısmı 
düzeltilmiş, bir kısmına ise hiç ilişilmemiştir. 

Örneğin: Bütçe Karma Komisyonunda Bütçe Mü-
I dürlüğüne ait iki adet raportör kadrosu müdür yar-
I dımcısı olarak değişmişken, Cumhuriyet Senatosun-
I da bunlardan bir tanesi tekrar raportör olarak eski 
I haline dönüştürülmüş, diğeri ise müdür yardırncı-
I sı olarak kalmıştır. Sayın Başkanlığın yaratılan bu 

ayrıcalıktan haberleri var mıdır, öğrenmek zorunda-
I yız. Komisyonda tüm değişikliklere karşı çıkmış ol

duklarına göre, bazı değişiklikler için sonradan gö-
I rüşleri mi değişmiş, yoksa kimler ne maksatla böy-
1 le bir ayrıcalığın yaratılmasına sebep olmuştur? 

I Uzun zamandan beri Senatoda iki adet dahiliye 
I doktorunun bulunduğunu; Millet Meclisinde ise, bir 
I adet asabiyeci, bir adet de dahiliyecinin çalıştırıl-
I dığını öğrendiğimiz zaman, Meclisteki asabi hasta

ların, kendim dahil olmak üzere, mevcudunu tah-
I mini olarak araştırmaya çalıştım. Bu Mecliste asa

biye hastası olmaz. Asabiye hastası da asabiye dok-
I toru da bu Meclisin işine yaramaz. Asabiye hastası 
I olanlar kimler tarafından alınmış, neden alınmış, 
I Mecliste ne iş görüyor, bunu öğrenmek istiyoruz. 
I Bu konunun takdirini yine Yüce Heyetimizin bil-
I gilerine bu şekilde sunmuş bulunuyoruz. 
I Sayın üyeler, Meclisin lokantasında yemeklerin 

ucuz olduğundan bahseden - kusura bakmasınlar -
I gazeteleri hep birlikte okuyoruz. Her şeyi bildiklerini 
1 iddia edenlerin çoğu zaman da kendilerinin bizler 
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gibi aldatıldıklarına şahit oluyoruz. O bakımdan, 
her yerde her zaman idarenin kendi insiyatifine 
meselelerimizin bırakılması çok zararlı olur görü
şünde olmalıyız. O itibarla, denetim mekanizması 
her yerde çalıştırılmahdır. 

Bu cümleden olarak, Meclis lokantasında icar 
bedeli, elektrik ücreti, su bedeli, garson ücreti, ahçı 
ücreti, mefruşat, tabak, çatal, kaşık bedelini temin 
eden patron kimdir? Meclis olarak, gazeteciler ola
rak bunları evvelâ öğrenmek, bilmek zorundayız. 
özel şahıs mıdır, yoksa Türkiye Büyük Millet Mec
lisi midir? Lokanta kazancından, Gelir Yergisi da
hil, çeşitli vergi veren var mıdır? Tüm bunların Mec
lise ait olduğunu düşündüğümüz zaman, Mecliste ye
nen yemekler dışarıdaki lokantalara nispetle yine 
pahalı mıdır veya ucuz mudur? Araştırılması yapıl
malıdır. 

Türkiye'nin her konuda, her yerde, her şeyinin 
araştırılmasına ihtiyacı olduğu dönemi yaşıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Meclisimiz bir askerî garni
zon görünümünde tutulmakta, parlamenterlerle va
tandaş ilişkisi bizzat Meclis içinde tıkahlmaktadır. 
Meclise gelen vatandaşlarımız, Mamak Askerî Gar
nizonuna daha kolay girmektedir. 

Mecliste çalışan memurların yanına gelen kim
seler ise tereddütsüz Meclise girirken milletvekilleri
nin halkla daha yakın ilişkisi kösteklenmekte, değer 
verilmemekte olduğundan bu hususlar düzeltilmeli
dir. 

Bunları tenkit etmek de biz üyelerin hakkıdır. Se
nelerden beri ısrarla belirtildiği ve Bütçeye 1,5 mü-
yonlira konulduğu kayden varit iken, Genel Kurul sa
lonunun havalandırma sisteminin yaptırılmamış olma
sı tenkide değer bir husustur. 

Meclis asansörleri iyi ve sağlıklı çalışmadığından, 
asansör önündeki üyelerin izdihamı, Meclis içi iş akı
şını sekteye uğratmaktadır. 

Açık oylamaya ait Genel Kuruldaki numaralı tab
lonun bozuk tutulmasının sebebi bilinmemekle bera
ber, Meclisteki nemelâzımcılık idarenin bir örneği ol
sa gerektir. 

Evvelâ, balık baştan kokar sayın arkadaşlarım; 
biz bu Meclisi ıslah etmeyince, Türk toplumunun bu
günkü bozuk düzenini ıslah etmek iddiasını yapama
yız. 

BAŞKAN — Saym Eken, üç dakikanız var. 
ETEM EKEN (Devamla) — Teşekkür ederim 

sayın Başkan, bitirmeye çalışacağım. 

Kendi idaresini yönetemeyen ve kendi haklarını 
koruyamayan kimselerin milleti idare edemeyeceği 
görüşünü taşıyoruz. Senelerden beri Meclisin bahçesi
nin iyi bir ağaçlandırmaya kavuşturulmaması, işitti
ğimize göre kabarık bir bütçe ile en az 10'dan fazla 
ziraat mühendisinin Mecliste çalışmasına rağmen, 
bunların yapılmaması cidden yürekler acısıdır. 

Meclis ateh/elerinin daha etkin ve rasyonel hsiîe 
sokulması, kütüphanenin komisyon hizmetlerini dü
zenleyen kanunun Genel Kuraldan çıkarılması gibi 
hususlar çözüm beklemektedir. 

Meclisin çiçek serasında yetiştirilen çiçeklerin 
kimlere ve ne maksatla verildiğini idareciler takip et-
melîdii'. Her şey ufaktan büyüğe gider çünkü. 

Meclisin emniyeti bakımından bazı tedbirlerin 
alınmasında ayrıca yarar vardır. Meselâ kusura bak
masınlar, sayın Millî Selâmet Partili arkadaşlarım be
ni kınamasınlar, Şapka İnkılâbı Kanunu yürürlükte 
olduğu halde; takke, kalpak, fesle kulis ve koridor
larda dolaşanların görülmesi çok üzücü olmakla bir
likte, kanunlarımıza ve Meclisimize karşı büyük bir 
saygısızlıktır. Çünkü, Şapka llnkılâbı Kanunu 1920 
tarihinde «Egemenlik kayıtsız şartsız, milletindir» di
yerek Meclîsleri kuran ve Cumhuriyetin kurucusu ve 
banisi olan Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere iniika-
len emanet bıraktığı kanunlardan birisidir. 

O'nun kurduğu Mecliste takke ve fesle gezenlere 
gözyummak hiç de doğru değildir; Atatürkçülükle 
ve bu Meclisin mehabetiyle bağdaşması mümkün gö
rülmemektedir. 

Muhterem milletvekilleri, genel politika üzerindeki 
görüşlerimize gelince: «Hâkimiyet kayıtsız şar [sız, mil
letindir» vecizesinden güç alarak yaşayan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve üyelerinin ve yurdumuzdaki 
huzursuzluğun, istikrarsızlığın ve asayişsizliğin kayna
ğını kurutmak için tek yumruk olarak Parlamento
nun denetiminden kaçan Hükümet üyelerinin balta
larına ve mesuliyetlerine, aynı partiden olsalar bile 
ortak olmamalıdırlar görüşündeyiz. Çünkü, partisel 
duygunun ağır bastığı tüm Parlamentoda ve par
lamenterlerde saygınlığını yitirdikleri için, demokra
tik sistemi koruyamaz hale geldikleri görülmüştür. 
Yakın tarihimizde bunların acılarını millet olarak gör
dük ve müşterek çektik. 

Parlamento hayatımızda geride bıraktığımız yıl
lar, aylar ve günler içzinde sorumluluk yükümüzü ar
tıran olumsuz sonuçîar, ağırlıklarını her geçen gün, 
ekonomik, sosyal ve siyasî açıdan, Parlamentomu
za büyük çapta yaralar aldırmıştır. 
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Milletimizin geleceğine gölge düşürmemek, istik
balini güven alfana almak, başta parlamenterlerin, si
yasal kuruluşlarımızın, devlet ve millet hayatımızda 
söz sahibi olan tüm kesimlerin müşterek görevlerin
dendir. Dünyada neler oluyor, neler yapılmak iste
niyor, Türkiye'miz nereye doğru sürüklenmek iste
niyor? Türkiye'nin üzerinde yapılan pazarlıklar ne
lerdir? Bunları Meclis üyeleri olarak bilmemiz ye ko
nunun önemine değer vermek suretiyle milletimizin 
yüksek menfaatini düşünmemiz zorunludur ve aslî 
görevimizdir. 

İktidarda olan Hükümet, cepheler kurarak, bü
tün hukukî temelleri yıkmaya yönelik davranışlardan 
kaçınmazsa, o ülkede anarşinin kökünü kurutmak 
mümkün değildir. 

Cumhuriyetin temel prensibi olan insan hak ve hür
riyetlerine, sosyal adalet, eşitlik prensibine inanmayan 
veya partisel çıkarları uğruna memleketin yüksek men
faatlerini hiçe sayan, gaflet ve dalâlet içinde bulunan 
insanlardan oluşan Hükümet üyelerinin. 

BAŞKAN — Sayın Eken, vaktiniz doldu, son 
cümlenizi rica edeyim. 

ETEM EKEN (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
....Meclis denetiminden kaçmaları, Türkiye'nin, 

istikbalini karanlıklara sürüklemekte ve parlamenter 
sistemimizi zedelemekten çekinmediklerini göstermek
tedir. 

Vaktimin darlığı nedeniyle, sayın Başkanımızın 
uyarmasına hürmetimin sonsuzluğuna inancım nede
niyle, sözlerimi bitirirken, büyük milletimizin yüce 
tanrı yardımcısı olsun dileğiyle, Cumhuriyet Halk 
Partimizin grupu adına Yüce Heyetinizi saygıyle 
selâmlarım. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Eken. 
Sayın milletvekilleri, gruplar adma konuşmalar 

bitmiştir. 
Şahısları adına söz istemiş bulunan sayın üyeler

den iki arkadaşımıza söz vereceğim. 
Sayın Mehmet Emin Sungur, buyurun efendim. 
MEHMET EMİN SUNGUR (İstanbul) — Sayın 

Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
Halkımızın istediği verimlilikte bir çalışma ya

pamayan Mîllet Meclisi, bir dönemin daha sonuna 
yaklaşmaktadır. Meclislerin verimsiz çalışması ve 
parlamenterlerin devamsızlığı büyük bir sorun olma
sına karşın, üzülerek belirtmek gerekir ki, demokra
tik, özgür ülkelerde dördüncü güç olarak belirlenen 
basının ülkemizdeki değerli temsilcileri ve kamuoyu, 
bu ciddî soruna her nedense önemi oranında eğilme
mişlerdir. 

Özetle denebilir ki, bugüne kadar sorunla ilgili-
olarak söylenenler ve yazılanlar da, ne seçenleri bil
gilendirmek suretiyle baskı unsuru olmuş, ne de seçi
lenleri daha verimli çalışma yönünde etkilemiştir. Bu 
nedenlerle, Millet Meclisinin verimli çalışmasını yü
rekten isteyen ve bunun için sürekli girişimlerde bu
lunan milletvekillerinden biri olarak, bu büyük sonunu 
değişik bir açıdan incelemekte ve Yüce Meclisin kür
süsünden zaman ölçüsünde sizlere arz etmekte ya
rar görüyorum. 

Sayın milletvekilleri, Millet Meclisinin, sosyo -
ekonomik ve politik davranışları hızla değişen halkı
mızın yararına ve mutluluğuna daha çok ve daha ve
rimli çalışması, böylece yaraşır olduğu saygınlığı en 
yüksek düzeye çakırmasına, bugün her zamankinden 
daha çok zorunluluk vardır. 

Anayasa buyruklarını, sosyal hukuk devletinin ge
reklerini yerine getirmek üzere, halkın mutluluğu için 
çalışacağına namus sözü veren milletvekillerinden pek 
çoğunun, candan çabalarına rağmen, yeminlerini bazı 

{ nedenlerle yerine getirememekten ötürü, büyük acı 
çektiklerine inanmamak da İnsafsızlık olur; ama öte 
yandan da, bütün özlemlerinin noksansız ve sürekli 
bir şekilde yerine getirilmesini umutla bekleyen ce
fakâr halkımızın sabrının taşmakta olduğunu ve par
lamenterlere en ağır eleştirileri yönelttiklerini ve göz
den düşmekte olduğumuzu da bilmeyenimiz yoktur 
sanıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu gidiş elbette Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin manevî kişiliğine karşı, demok
rasiye ve parlamenterlere karşı saygı ve güveni sarsma 
tehlikesi doğurmaktadır. Bütün bunlara ilk ve esas 
neden ise, haftanın üç günü; salı çarşamba ve per
şembe günleri Millet Meclisi ve Komisyon çalışma
larına özürsüz katılmayan milletvekilleridir. Ayrıca, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün verimli çalışmayı sağla
yacak nitelikte bulunmaması, Başkanlığın devamsız
lığa karşı yeterli önlemleri almayışı, siyasî parti grup 
yöneticilerinin üyeleri üzerinde etkili olamayışları ve 
seçmenlerimizin zamanlı, zamansız istekleri ve ağır 
baskıları gibi nedenler de, Meclisin verimsiz çalışma
sında önemli etkenler sayılabilir. 

Değerli arkadaşlarım, örneğin; son üç yasama 
yılında Millet Meclisinin yaklaşık 1100 günde 347 kez 
Birlişemi Başkan tarafından açılmış, bunun 82'sinde 
salt çoğunluk sağlanamamış, 86'sında ise çoğunluk 
kalmadığı saptandığından çalışmalar aksamış ve er
telenmiştir. Millet Meclisi yalnız 179 Birleşimde ak
samadan, verimli çalışabilmişth* veya öyle kabul edi
lebilir. 
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Değerli arkadaşlarını, yine son üç yasama yıiııı-
da, Millet Meclisi ihtisas komiyonlarından bir 'bölü
münün çalışmak için toplantıya çağrılma rakam
larım, i/3 çoğunluğa rağmen, kaç defa toplanabil
diklerini arz etmek istiyorum. 

Adalet Komisyonu 63 defa çağrılmış, 45 defa top
lanabilmiş. Anayasa Komisyonu 73 defa çağrılmış, 
35 defa toplanabilmiş. İçişleri Komisyonu 54 defa 
çağrılmış,. 21 defa toplanabilmiş. Dışişleri Komisyo
nu 24 defa çağrılmış, 23 defa toplanabilmiş. Millî 
EğaJm KomisyoEU 60 defa davet edilmiş, 41 defa 
çalışabilmiş. Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komis
yonu 55 defa çağrılmış, 22 defa toplanabilmiş. Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 29 de
fa çağrılmış, 19 defa toplanabilmiş. Tarım, Orman 
ve Köy İşleri Komisyonu 54 defa çağrılmış, 28 defa 
toplanabilmiştir. Sağlık İşleri Komisyonu 43 defa çağ-
rılmış, 30 defa toplanabilmiş. Dilekçe Karma Komis
yona 76 defa çağrılmış, 34 defa toplanabilmiş. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sık sık önerge
lerini TRT ve basından izlediğimiz araştırma ve sö-> 
ruşturma komisyonlarının 'büyük çoğunluğu görev bö
lümü bile yapamamıştır. Yüzlerce yasa tasarısı ve 
teklifleri, komisyonlarda ve Genel Kurulda görüşü
lüp, neticelendirilmek üzere beklemektedir. 

Millet Meclisi Başkanlığınca son iki yasama yı
lında yayınlanan milletvekili devamsızlık cetvellerin
de görülen tablolar, hiç de iç açıcı değildir. Örne
ğin; toplam 154 birleşimi kapsayan yayınlanmış dört 
devamsızlık cetveline göre, Millet Meclisi Genel Ku
ruluna 154 birleşimde 52 defa özürsüz katılmayan 
milletvekili bile vardır. 

Değerli arkadaşlarım, Millet Meclisi Genel Kuru
lu birleşimlerinde yapılan yoklama sonucunda, ya
yınlanan dört devamsızlık cetvelindeki toplam 154 
birleşimde ise, Millet Meclisinde grupu bulunan par
tilerin her üyesine düşen ortalama birleşimde yok sa
yısı ise şöyledir : 

Cumhuriyet Halk Partisi 20,56; Adalet Partisi 
21,43; Millî Selâmet Partisi 22,85 ve Demokratik 
Parti 26,74'tür. 

Komisyonlarda ise üye başına düşen yok miktar
ları şöyledir: Cumhuriyet Halk Partisi 3,60; Adalet 
Partisi 3,74; Millî Selâmet Partisi 4,67 ve Demok
ratik Parti 4,97. 

Sayın milletvekilleri, bugünlerde bazı milletve
killerince ortaya atılan iddia ve tahminlere göre, ge
nel seçim yılında bulunmamız nedeniyle, özellikle 
malî bütçenin kabulünden sonra Millet Meclisi ve 

komisyonların, üyelerin devamsızlığı nedeniyle gün-
demdeki konulan görüşüp neticelendirmeleri mıkân-
sız görülmekteymiş. 

Değerli arkadaşlarım, Millet Meclisi ve komis
yonların disiplin içinde verimli çalışması amacıyle 
Anayasa ve Millet Meclisi İçtüzüğü, milletvekilleri
nin, görevlerini aksatmadan yerine getirmeleri için 
göreVden düşürme ve para cezası gibi ağır cezalar 
öngörmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Sungur, 2 dakikanız kaldı. 
MEHMET EMİN SUNGUR (Devamla) — An

cak, bugüne kadar ceza uygulaması da olmamıştır. 
Millet Meclisi ve komisyonların verimli çalışma

sını en önde, mevcut Hükümetin, yani iktidar kana
dının istemesi kadar doğal bir hak ve görev olamaz. 
Zira Hükümet, ciddî, tutarlı ve samimî ise, güven
oyu aldığı programındaki vaatlerini gerçekleştirmek 
için yasa çıkarmak zorundadır. 

Üzücü ve ibret verici sonuç odur ki, Miüet Mec
lisi ve komisyonların en devamsız milletvekilleri, son 
2 yılda yayınlanan cetvelden herkes görebilir, bugün
kü Cephe Hükümeti partilerine mensuptur. Aynca, 
Millet Meclisi ve komisyonların verimli çalışmasını 
kesinkes sağlayacağı beklenen İçtüzük değişikliği öne
rimiz 1 senedir Millet Meclisi gündeminde beklediği 
halde, ivedi olarak görüşülmesi isteğimizin Danışma 
Kumlunda Cephe Hükümeti partilerinin temsilcilerin
ce dikkate alınmaması da oldukça üzücü ve düşün
dürücüdür. 

Sayın milletvekilleri, soruna hangi açıdan bakı
lırsa bakılsın, Millet Meclisinin verimli çalışmadığı 
ve çalışamayacağı; bazı milletvekillerinin halkın mut
luluğuna hizmet edecek yasa tasansı ve tekliflerinin 
neticelendiriimesi için hiç olmazsa parmakla bile kat
kıda bulunmadığı ve bulunamayacağı kanısı maale
sef haklılık kazanmaktadır. 

Başarılı hizmet, elbette zamanında, yerinde, di
siplinli çalışmakla mümkündür. Yemin ederek, halk 
yararına, halkın mutluluğuna çalışmaya söz veren 
milletvekilleri kurallara daha çok uymak, daha çok 
çalışmak ve herkese iyi örnek olmak zorundadır. 

Milletvekillerinin, verimli çalışarak halkın çıkar
larını her şeyden üstün tuttuklarını kanıtlamalan 
özellikle günümüzde zorunlu hale gelmiştir. 

Bu nedenle, milletvekili olarak mazbut, aydın, 
Lnlkı seven insanlar isek; yöntemli, düzenli ve sürek
li çalışmak zorundayız. 

BAŞKAN — Sayın Sungur, son cümlenizi rica 
edeyim. 
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MEHMET EMİN SUNGUR (Devamla) — Az 
gelişmişlikten kurtulmak, çağdaş olmak istiyorsak, 
halkunızm bütün özlemlerinin noksansız ve sürekli 
bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak çalışma dü
zeni için yeni önlemler alınmasının kaçınılmaz ve zo
runlu olduğu açıkça görülmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin verimli, daha verimli çalışma
sını gerçekleştirebilecek gerekli önlemleri derhal sap
tamak ve gerekli önlemleri hemen uygulamak üzere, 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanla-
nyle diğer yetkilileri göreve çağırıyor; Yüce Mecli
sin, ettiği yeminine sâdık saym üyelerine saygılar su
nuyorum. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sungur. 
Sayın Ergül, Millet Meclisi Başkanlık Divanı adı

na söz istemiş bulunuyorsunuz. 
Buyurun. 

noksanlıkları gidermek için, Başkanlığımız gerekli ça
lışmalara başlamış, değiştirilmesi zorunlu görülen 
maddeler, gerekçeleri ile birlikte hazırlanarak, görüş
leri alınmak, varsa önerilerini bildirmek üzere parti 
gruplarımıza gönderilmiştir. Yapılan ön çalışmalarda 
15 maddenin değiştirilmesi ve bir yeni maddenin ek
lenmesi öngörülmüştür. Değiştirilmesi gereken yal
nız bu maddeler değildir. Değişik biçimleri zaman 
içinde şekillenecek olan diğer maddelerin de ileride 
değişmesi gerekecektir. 

3. Anayasanın 78 nci maddesinin öngördüğü 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğiyle bağdaşma
yan işleri saptayacak kanun taslağı üzerinde yapılan 
çalışmalar: 

1. Konu, 21 . 2 . 1975 tarihinde Danışma Ku
ruluna götürülerek, teklifi hazırlamak üzere Millet 
Meclisinde grupu bulunan siyasî partilerden birer 
üyenin katılmasıyla oluşan partilerarası özel bir ko
misyon teşkili hususunda görüş birliğine varılmıştır. 

2. Komisyonun ısrarlı ve devamlı çalışması ya
nında, derinlemesine bir araştırmaya geçilmiş, bu 
cümleden olmak üzere: 

A) Dış ülkelerdeki mevzuat getirilip, tercümeleri 
yapılarak yararlı dokümanlar oluşturuldu. 

B) Kendi mevzuatımız içinde konuya ilişkin 
hususlar seçilip tertiplendi. 

C) Üniversitelerimizin görüşü saptandı. 
D) Meslekî kuruluşlardan görüş ve mütalâalar 

alındı. 
E) Uzman kişilerden yazılı görüşleri alındı. 
3. Komisyon üyeleri çeşitli zamanlarda Komis

yon halindeki çalışmaya ilâveten, kişisel çalışmala
rıyla konuyu derinlemesine tetkik ettiler. 

4. Sonuç olarak ortaya çıkan ortak metni siya
sî partilerin ıttıla ve onayına sunuldu (Temmuz 1976). 

5. Halen 2 parti dışında mutabakat sağlandı. 
Henüz mutabakatı Başkanlığa ulaşmayan siyasî par
tilerin de görüşleri gelmek üzeredir. 

6. Komisyonun hazırladığı metinle konuya ger
çekçi ve ilmî bir yön verilmiş ohıp, yakın zamanda 
partilerarası özel komisyonu oluşturan muhterem 
mÜktvekiUerinin imzalarıyla teklif haftme dönüştü
rülüp Anayasa Komisyonuna sevk olunacaktır. 

Bu çalışmaların dışında» Başkanlık Divanımız çe
şitti konularda birtakım yönetmelikler hazırlayarak, 
yürürlüğe koymuştur. Bu yönetmelikler: 

Millet Meclisi İdarî Teşkilâtına Atanacaklar tçin 
Özel Sınav Yönetmeliği, 

Millet Meclisi İdari Teşkilâtı Disiplin Kurulları 
Yönetmeliği, 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MEHMET 
ERGÜL (Bilecik) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım sözlerime başlarken, Milet Meclisi Bütçesi üze- J 
rinde gerek grupları adına, gerekse şahıslan adına ko- 1 
nıışan değerli arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunmak i 
isterim. 

Yapılan eleştirilere, uyarılara katılıyoruz ve bun
lardan büyük ölçüde yararlanacağız. 

Bu görüşmeler sırasında arkadaşlarımın temas 
ettiği bazı konularda Yüksek Meclise bügi arz et- I 
mekte yarar görüyorum. I 

Meclisimizin idarî kademelerindeki işlerim daha 
iyi yürütebilmek, birtakım ilke ve kurallara bağlamak 
için Başkanlık Divanımız çok ciddî ve özenli çalışma
lar yapmıştır ve yapmaktadır. 

Bunları şu şekilde sıralayabilirim: 
1. Teşkilât Yasasıyla ilgili çalışma. j 
Millet Meclisi idarî teşkilâtının görev ve yetkile- I 

rine ilişkin bir yasa bugüne kadar çıkartılamamıştır. 
Bu konuda uzun bir süredir devam eden çalışmaları
mız sonuçlanmış ve bir yasa taslağı hazırlanarak I 
10 . 2 . 1977 günü Başkanlık Divanına sunulmuştur. 
Başkanlık Divanı, Başkanvckiliımiz sayın Mehmet 
Altınsoy'un Başkanlığında, İdareci Üyemiz Mete 
Tan ve benden oluşan bir Alt Komisyona verilmiştir. 
Bu Alt Komisyon taslak üzerinde çalışmalara başla
yarak, en kısa zamanda son şeklini verecek, ilgili 
Komisyon ve Yüksek Genel Kurula sunulacaktır. 

2. İçtüzük değişikliğiyle ilgili çalışma : 
3 yılı aşan uygulamalarımız sonucunda, bir kısım hü- I 

kümlerin yetersiz ve eksik olduğu tespit edildiğinden, bu | 
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Miîlet Meclisi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yö
netimimde Yetiştirilen Çeşit!» Süs Bitkilerinin KuHa-
mifş ve Değerkndiriilmesi Hakkındaki Yönetmelik, 

MiHet Meclisi Tabldot Hizmetleri Görev ve Ça
lışma Yönetmeliği, 

MİM Saraylar Müdürlüğü Emniyet ve Muhafaza 
Yönetmeliği gibi yönetmeliklerdir. 

Ayrıca, Milîet Meclisi Personelinin Giyim - Ku
şam Yönetmeliği, Türkiye Büyük Millet MecMsi Bi
nasına Gelecek Ziyaretçi, Misafir ve Göreviilerin 
Hareket Tarzîarma İlişkin Yönetmelik, Gazetecile
rin Parlamentodaki Çalışmaları ile İlgili Talimatna
me, Yasama Meclistenim Dış İlişkilerinin Düzenlen
mesi Hakkında Yönetmelik, Millet MecMsi Perso
neli Tedavi ve ÖMim Yardımı Yönetmeliği, Üyelerin 
ve Eski Üyelerin Tedavi Yönetmeliği, Millet Meclisi 
Personeli Fazla Çanşma Yönetmeliği, Millet MecMsi 
Tutanak Müdürlüğü Stenografı Yönetmeliği gibi yö
netmedikler de, günün koşullarına uygun hale getirile
rek yürürlüğe konulmuştur. 

Bunlardan başka, Millet Meclisi İdarî Teşkilât 
Yasası çıktıktan sonra, tatbikinde gerekli olan bütün 
ünitelerin görev ve çahşnıa yönetmelikleri için hazır
lıklar tamamlatıhnaktadır. Teknik İşler, Park ve 
Bahçeler ve Millî Saraylar Müdürlüklerinin bakım, 
onarım ve restorasyon hizmetlerinin dört yıllık ve 
yıllık planlara bağlanması ve bütçe tasarılarının prog
ram hedeflerini gerçekleştirecek biçimde hazırîanına-
sıyle, bu hizmetlerin akımı, görülmesi ve gördü-
rülmesiyle denetim ve arşivfeme esaslarını düzenleyen 
genelge hazırlattırılmış olup, altı aylık bir uygulama
dan sonra, görülebilecek sakıncalar da giderilmek su
retiyle bir yönetmelik haline getirilecektir. 

Şimdi de, Millet Meclislinizin idarî teşkilâtında 
görevlerin kadro durumları hakkında kısaca bilgi arz 
etmek istiyorum. 

1973 yılında merkezde 958 adet, Mîllî Saraylarda 
258 adet olmak üzere 1 216 kadro; 1974 yılında mer
kezde 973, Millî Saraylarda 262 adet olmak üzere 
1 235 adet kadro; 1975 yılında merkezde 994 adet, 
Millî Saraylarda 268 adet olmak üzere 1 262 adet 
kadro; 1976 yılında merkez kadro adedi 1 023'e çı-
karıhmş; ancak 1975 yılına göre ilâve olunan 29 
adet kadronun 17 adedi, 1934 sayılı Kitaplık Yasası 
ile alınmıştır. Yani asimda, yeni olarak 12 kadro 
ihdas edilmiştir. 1976 yılında Millî Sarayların 278 
adet kadrosu ile biriikte kadro adedimiz 1 202'yi bul
muştur. 1977 yılında 19 adet kadro merkeze, 64 
adet de MiHî Saraylara ilâve edilmek suretiyle kad-

17 . 2 . 1977 0 : 2 

ro adedi 1 385'e çıkar tılnnştsr. 1976 yıhnda mev
cut 1 302 adet kadronun 73 adedi merkezde, 38 ade
di Millî Saraylarda olmak üzere, halen 111 münhal 
kadro bulunmaktadır. Bu münhaîlere rağmen, 1977 
yılında 19 adedi merkezde, 64 adedi de Saraylarda 
o!mak üzere yeni 83 kadro ilâve edilmiştir. 

Yeni çalışma programı uygulamasında bazı gö
revlerin münhal kadrolarla doldurulmasının mümkün 
o&naması, özel ihtisas isteyen ve teknik hizmetlerle 
ilgili oînıası nedeniyle, bu kadrolara ihtiyaç hisse
dilmiştir. Örneğin; Millî Saraylar Müdürlüğünde 1973 
yılında 258 oSan kadro adedi, 1976 yılında 279'a 
ulaşmıştır. Yani 21 kadro ilâvesi yapılmıştır. Bu 
ilâveler Sarayların yeni programlanan restorasyon, 
onarım, bahçelerin tanzimi ve bakımlarının gerek
tirdiği hizmetler için ihdas edilen ihtisas ve teknik 
eleman kadrolarıdır. 

Merkezde 1973 yıhnda 958 olan kadro adedi, 
1976 yılında 1 023'e ulaşmıştır.' Yani 65 adet kadro 
artmıştır. Bunun 17 adedi, biraz evvel bahsettiği
miz 1934 sayılı Yasa ile Kitaplık Müdürlüğüne ve
rildiğine göre, bütçelerle 48 kadro ihdası yapılmış 
oluyor. Bu artış, Tutanak Müdürlüğünün Stenograf; 
üyeler lokantasının garson ve yardımcıları; Teknik 
İşler Müdürlüğünün teknisyen; Daire Müdürlüğünün 
şoför ve Emniyet hizmetlerinin poîis kadrolarından 
meydana geJm;şt!r. 1977 yılındaki 19 adet merkez 
ve 64 .adet Millî Saraylarımız için ihdas edilen 83 
adet kadro da, ayra nedenlerle konulmuştur. 

Müdürüüklerimizîn ihtiyaç duyduğu ve istekte bu
lunduğu bu kadrolar Başkanlık Divanımızda uzun 
süre müzakere edilmiş ve zorunlu olmayanlar hiçbir 
şekilde dikkate alınmamıştır. Örneğin; merkez mü
dürlüklerince tekMf edilen 39 adet kadrodan 19 ade
di; Millî Saraylar Müdürlüğünce teklif edilen 77 kad
rodan da 64'ü Divanımızca uygun bulunmuştur. 

Ahnnn kadrolar; hizmetlerin çabuk, kolay ve et
ken bir biçimde yürütülmesi için konulmuştur. Mün
hal kadrolara atamalar, ihtiyaç duyulduğunda, 
26.6.1975 tarih ve 46 sayılı Başkanldi Divanı kararı 
ile kabul edilen Özel Sınav Yönetmeliğine göre açı
lan sınavlarla yapılmaktadır.' Sınavlar, dürüst ve her 
türlü tesirin dışında, tarafsız bir şekilde yapılmakta, 
araşan en iyi ve en vasıflı memur ve hizmetliler alın
maktadır. 

1976 yılında Millet Meclisi kadrolarından 36 
emekli, 8 istifa ve 5 nakil suretiyle toplam 49 memur 
ayrılmıştır. 36 adet emeklinin I8'i, 5 nakilden 2'si 
Saraylar Müdürlüğüne aittir. 
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Memur kadrolarında bu yıl da terfi niteliğinde 
olan derece yükseltmeleri yapılmıştır. Bu yükseltil
meler 657 sayılı Yasanın ışığı altında konulan pren
siplere ve hakkaniyet esaslarına göre, bizim, yani 
İdare Amiri arkadaşların başkanlığında bir komis
yon tarafından saptanmış ve Başkanlık Divanının 
da görüşüne sunulduktan sonra Bütçeye eklenmiştir. 

Ancak, üzüntü ile belirteyim ki, Bütçe Karma 
Komisyonu zaman zaman yetki sınırlarım zorlayarak, 
tamamen Başkanın ve Başkanlık Divanının görevle
rine müdahale niteliğinde birtakım önergeleri görüş
me konusu yaparak kabul etmekte âdeta kendisim 
icra, yani Başkanlık Divanı yerine koymaktadır. 
Bazı memurların derecesini yükseltmekte, unvanını 
değiştirmekte, hattâ yeniden ihdas ettiği kadro ve 
memuriyetlere tâyin dahi yapmaktadır. 

Senelerdir bu yanlış tatbikat Meclis ve Cumhuri
yet Senatosu kadrolarında süregeliyor. Komisyonda 
sayın üyeler elbette önerge verebilirler. Bu, onların 
Anayasa] hakkıdır; ama Meclis Başkanlarının ve 
İdareci Üyelerinin haberi ve Başkanlık Divanımızın 
kararı olmadan verilen, hattâ Divan olarak karşı çık
mamıza rağmen ve Komisyonca kabul edilen bu tür 
önergeler uzun ve titiz bir mesai sonucu hazırlanmış 
olan kadro dengesini bozuyor; büyük, telâfisi müm
kün olmayan haksızlıklara ve adaletsizliklere neden 
ohıyorj 

Derece ve bir 'üst göreve terfi ve tâyinler de iti
bar edilmesi ve her hakle gözönünde tutulması zo
runlu bulunan sicil sorununu tamamen ortadan kal
dırıyor, ayrıca Komisyon kendisini yürütme organı 
yerine koyarak, ona ait yetkileri kullanmakla yöne
timi ve zaafa uğratmakta, amir ve memur ilişkileri 
sarsılmakta, imtiyazlı ve dolayısıyle saygısız bir 
kadro oluşmakta, bu da ciddî huzursuzluklara neden 
olmaktadır. 

Ziyaretçi sorunu : 
Halen içinde yasama görevi yaptığımız binamız 

tek Meclis esasına göre yapılmış olmasına rağmen, 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi olarak iki 
MecEs halinde çalışma zorunluğumuz, birtakım sıkı
şıklıklara neden olmaktadır. 

özellikle, sayın parlamenter arkadaşlarımız ziya
retçilerle görüşmekte büyük sıkıntı çekmektedirler. 
Üyeler lokantamız ihtiyaca cevap vermemektedir. 
Bazı soruşturma ve araştırma komisyonlarımız zor 
şortlar altında çalışmaktadırlar. 

İdarî ünitelerimizde de yer darlığından ve ihtiyaca 
uygun ohnayan yerlerde çalışma zoı unluğundan bü
yük sıkıntılar doğmaktadır. 
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Örneğin : Çok kıymetM dosyaların, eski ve gizli 
tutanakların ve bütün basılı kâğıtlarımızın saklan
dığı arşivimizin kurulduğu yerler, bu hizmetlerin ya
pılmasına uygun olmayan bodrum , katlanndadır. 
Bunlar ve benzeri gereksinmeler gözönüne ahnarak, 
uzun ve detaylı araştırmalar ve çalışmalar yapük. 

Sonuç olarak, Müşterek Başkanlık Divanında her 
üye için bir oda esası kabul olundu ve yukarıda be
lirttiğimiz sıkıntıları giderecek tesisleri de kapsayan 
bir program düzenlenerek, ek bina ihtiyaçlarımızın en 
kısa zamanda gerçekleştirilmesi isteği ile konu Ba
yındırlık Bakanlığına intikal ettirildi. Halen Bakanlık 
konu üzerinde çalışmaktadır. Bu ihtiyaçlarımız için 
Bütçemize gerekli ödenek de konulmuştur. 

Atatürk Anıtı : 
Meclis binamızın şeref kapısının önünde, İçişleri 

Bakanlığına doğru uzanan alan içinde, ilgili uzman
lardan oluşan bir jürinin, yerini ve detaylarını sapta
yacağı bir yerde, Büyük Atatürk'ün temsil edileceği 
bir kompozisyonun, ulusal bir yarışma ile elde edilme
si Başkanlık Divanumzca kabul olunmuştur. En kısa 
zamanda gerçekleştirilmesi için gerekli girişimlere baş
lanmıştır* 

Günün koşullarına uygun yenileme işleri ve dış ay
dınlatma tesisatı : 

Binanın inşaatı sırasında tesis edilmiş yeraltı kab
loları hem ömrünü tamamlamış, hem de bugünkü ge
reksinmeye yetecek enerjiyi taşıma olanağından yok
sun bulunduğundan, bina çevresi ile anaüniteleri bes
leyen kablolar, günün koşullarına uygun nitelikte de
ğiştirilmiştik Konu Ankara Belediyesi ile yapılan 
işbirliği sonucu çözümlenmiştir. 

Binamızın aydınlatılması, şehir şebekesinin kesil
mesi halinde çok önemli yerlerdeki elektrik hizmetle
rinin gereksinmesini sağlayan, 160 kilovattık bir dizel 
elektrojen grupu ile yapılmakta idi. Yeterli bir yedek 
grup ilâvesinin (yapılan incelemede) en son verilen 
bilgiye göre, 20 milyon liralık yatırımı gerektirdiği 
anlaşılmıştır. Bu iş için 1976 yılı Bütçemize 7,5 mil
yon liralık ödenek konmuştur. Ancak, yapılan incele
me sonucu, Ankara Belediyesi, EGO santralındaki bir 
üniteden özel bir hat ile Meclisimize bağlantı yapıl
mış ve bu iş için 475 bin Türk Lirası Ödenmiştir. 

Böylece, Meclislerimiz tümüyle barajlar sistemin
den ayrılarak, direkt olarak, EGO'daki bir üniteden 
eııerjilenmiştir. Bunun sonucu, hem barajlar sistemin
deki aksamaların Meclislerimize yansımasını önlemiş 
ve salınmışız düzenli enerji elde edilmiş; hem de dö
viz ödeyerek kurulması düşünülen yedek gruplara ge
rek kalmamıştır. 
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Millet Meclisi Genel Kurulu salonunun seslendiril
me, havalandırma ve otomatik oylama tesisatını gü
nün koşullarına uygun nitelikte yenilemek gayesi ile, 
ilgili firma ile gerekli girişimlerde bulunulmuş ve bu 
iş için 1977 yılı Bütçesine ödenek konmuştur. 

Bahçeler : 
Meclîsimizin bahçesinin düzenlenmesi için çalışma

lar devam etmektedir. Bu konu ile ilgili olarak, bina
mızın arka kısmında kaîan ikinci kısım, bahçe tanzi
mi, detay projeleri müellifine yaptırılmıştır. 

Sulama sisteminin projelendirilmesi ise, Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik Bölümü
ne yaptırılmaktadır. En geç Mart ayı sonunda bu pro
jeler de elimizde olacaktır. 

Bahçelerimiz için, mevcut kuyu sularımıza ilâve
ten en az 15 litre/saniyelik bir suya ihtiyaç olduğu 
tespit olunmuş ve bunun S litre/saniyelik kısmı Harp 
Okulu sahasında, Genel Kurmay Başkanlığının mü
saadesiyle açtırılan kuyudan temin edilmiştir. 10 lit
re/saniyelik kısmının da şehir suyu şebekesinden sağ
lanması için, Ankara Belediyesi ile ilişki kurulmuştur. 

Bu iki kaynaktan yararlanarak, arka bahçedeki 
100 bin metrekarelik bir sahanın, sulama tesisleri ve 
diğer inşaat projelerine göre uygulanması 1977 yılı 
programına alınmışta?. 

Millet Meclisi seralarında yetiştirilen çeşitli süs bit
kilerinin daha iyi değerlendirilmesi ve bitkisel düzen
lemeler yohı ile, Parlamento binamızın içinin güzel
leştirilmesi amacı ile uygun yerlere özel bitki kasaları 
yerleştirilmiştir. ' 

Meclislerin donatım, onarım, bakım, ışıklandırma, 
ısıtma, temizleme ve haberleşme ihtiyaçları, yasalar 
çerçevesi içinde, azamî tasarrufa gidilerek yerine ge
tirilmiştir. 

Hizmet ve malzeme alımları, ilgili teknik ve idarî 
kademelerde yakın bir işbirliği sağlanmak suretiyle, 
kullanma yerine en uygun olanı seçilerek yapılmakta
dır, 

Meclis demirbaş eşyasının her yıl süresinde sayı
mı yapılmış, onarım gereği duyulan eşya belli bir 
düzenleme ile yenileştirmeye devam edilmektedir. 

Sayın üyelerin yazışma ve diğen bütün ihtiyaç 
malzemeleri ambarlarda geniş bir stoklama ile sağlan
makta, istemleri belli zamanlarda tam karşılanmakta
dır. 

Millet Meclisi Başkanlığına bağlı, İstanbul'daki 
Millî Saraylar Müdürlüğümüzün yönetiminde bulu
nan ve büyük tarihî değer taşıyan altı adet saray ve 
köşkün tarihî hüviyetlerine uygun olarak restorasyan, 

onarım ve baksın hizmetleri uzun vadeli ve yıllık prog
ramlarla yürütülmektedir. 

Millî Saray bahçelerinin de, tarihî hüviyetine uy
gun biçimde restore edilerek yaşatılması için konu, 
üniversite uzmanlarına etüt ettirilmiş ve bir rapora 
bağlanmıştır. Bu rapor uyarınca Millî Saraylar Mü
dürlüğü bahçe teşkilâtının teknik organizasyonuna ge
çilmiştir. Böylece, mevcut bahçelerin bakım ve idâ
mesi işleri daha olumlu bir düzeye getirilmiştir. İlk 
olarak, Doîmabahçeye ait restorasyon projelerinin 
1977 yılında hazırlanması için Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarisi Bölümü ile ilişki 
kurulmuştur. Bu çalışma diğer saray bahçeleri için de 
sürdürülecektir. 

Saray ve köşklerimizde; Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstan
bul Belediyesi ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği ya
pılarak köklü onarımlar yaptırılmış ve tüm saray ve 
köşklerimizi ziyaretçilere açabilecek ve bu suretle ge
lir getirir bir duruma gelmesini sağlayabilecek restoras
yon yöntemleri benimsenmiş ve uygulamaya konul
muştur. 

1973 - 1976 yıllan arasında saray ve köşklerimiz
de yaptınlan onarım ve restorasyonlarla ilgili konu
lara da kısaca değinmek istiyorum. 

Dolmabahçe Sarayı : 
Muayede salonu tonos kemerlerinin kalemkârlık 

işleri, sert ağaçtan mamul kasa ve çerçeve yenileme 
işleri, sıva ve saçak onanmları ve boya işleri, rıhtım 
babaları ve parmakhklan onarımı restorasyonu ve 
•boyama isteri, çevre duvarlarının harap kısımlarının 
evsafına uygun harç ve sıva ile kaplama işleri, sa
rayın önündeki saat kulesinin onarımı işleri, sarayın 
içinde kurulan yangın alarm, hırsız ihbar ve elektrik 
tesisatı işleri. 

Beylerbeyi Sarayı : 
Yalı köşklerinden selâmlık ve Deniz Köşkü ona

rımı, Has Ağır Köşkünün restorasyonu, rıhtım du
varlarının onarımı, büyük havuzun onanmı, bahçe 
çevre duvarlarının ashha uygun olarak tamirat işleri, 
Mermer Köşkün onarımı, çatılardaki kurşun kapla
ma işleri. 

Küçüksu Kasrı : 
Köşkün deniz cephesi, plaj ve iskele cephesinin 

motifli taş onarımları. Bina, betonarme bir hatıl ile 
takviye edilmiştir, binanın statik deformasyoıdan ile 
ilgili gözlemler İstanbul Teknik Üniversitesi ile müş
tereken sürdürülmektedir. 

— 170 
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Yalova Köşkleri : Ahşap kısımlarının onarımları, 
sıva ve boya işleri, 65 tonluk bir su deposu yaptırıl
mıştır. 

Ihlamur Kasrı : 
Dış çevre duvarlarının onarımları, binanın dış taş 

kaplama işleri, aşağı binada betonarme takviye işleri; 
Aynalı Kavak Kasrı'nm dış sıva onarımları ve yıl

lık müteferrik onarımları.... 
VAHDETTİN KARAÇORLU (Sivas) — Hiç el 

sürülmemiştir. Rapor verilmişti. 
BAŞKAN —• Sayın Karaçorlu, eğer bir sualiniz 

varsa, bittikten sonra sorun. Hatibin sözünü kesme
yin, istirham ediyorum. Rica ediyorum, burada konuş
manın adabı var; o adaba uygun sual sorabilirsiniz. 
İstirhamım bu sizden. 

Buyurun efendim. 
MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MEHMET 

ERGÜL (Devamla) — Florya Köşkleri: 
1976 yılında Cumhurbaşkanlığına devredilmiş bu

lunan bu köşklerin devir tarihine kadar normal, ba
kım, onarım ve boya işleri. 

Bütün bu hizmetler için 1973 - 1976 yıllarında, 
yaklaşık olarak 28 milyon lira harcanmış bulunmakta
dır. Bu onarım ve restorasyon hizmetleri 1977 yılın
da da, tespit edilmiş program gereğince devam edecek
tin 

Meclisimiz ve bize bağlı Millî Saraylar hakkında 
kısaca bilgi arz etmiş bulunuyorum. Beni dinlemek 
lütfunda bulunduğunuz için, hepinize saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergül. 
Yalnız, sorular var efendim. 
ALİ SANLI (Burdur) — Benim de sorum var Sa

yın Başkan, 
BAŞKAN — İsminizi alayım Sayın Sanlı. 
Şimdi elimizde bir yazılı soru var, onu okutuyo

rum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi Bütçesi nedeniyle aşağıdaki sorula
rımın cevaplandırılmasını arz ederim. 

Elâzığ Milletvekili 
Orhan Senemoğiu 

Sorular : 
1. 40 milyon Türk vatandaşım temsil eden 600 

parlamenterimizin, Millet Meclisi çatısı altında Genel 
Kurul salonu dışında belli yerleri ve çalışma odaları 
yoktur. Parlamenterlerimiz otel salonlarında, iş han
ları, koridor ve köşelerinde, evlerinde, kamu görevle
rini yürütmek için çeşitli sıkıntılarla karşı karşıyadır-
lar. 
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Devlet dairelerinde hademelerin dahi belli oturma 
yerleri düşünülmüşken, parlamenterlerimizin devamlı 
olarak bu büyük müessesenin çatısı altında çalışma 
odaları, çalışma için zorunlu araç ve gereçlerinin bu
lunmaması, Meclisimizin verimini düşüren nedenler
den biri de Meclisin itibarım kıran önemli faktörlerin 
başında gelen bir vakıadır. 

BAŞKAN — Gerekçeleri geçmek suretiyle sual
leri okuyoruz. 

Suallerin gerekçesiz olması lâzım gelirken, gerek
çeli sual sorulmuş bulunuyor. Bunun soru haline geti
rilip verilmesi lâzım; kendilerine verin, soru haline 
getirsinler. 

A. ORHAN SENEMOĞLU (Elâzığ) — Soru 
efendim, 

BAŞKAN — Gerekçeli olmaz. 
HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Zaten so

nuna geldi efendim, 
BAŞKAN — Rica edeyim, teamülü bozmayalım. 

Sonradan bunun ardını alamayız. Suallerin gerekçe
siz, kısa ve açık olması lâzım. Burada uzun uzun ge
rekçe arz edilmiş durumda. 

Başka bir sual var mı? Bir tek sual mi? 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MEHMET 
ERGÜL (Devamla) — Sayın Başkanım, müsaade 
ederseniz bu soruyu anlamış bulunuyorum. 

Zaten konuşmamda ziyaretçilerle ilgili bölümde 
bu konuya, ba soruya değindim. 

EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Sayın Başkan 
cevaplandırsın, İdareci Üye değil. Parlamentonun iti
barını nasıl koruduğunu cevaplandırsın. 

MİLLET MECLÎSİ İDARECİ ÜYESİ MEHMET 
ERGÜL (Devamla) — Efendim, yönetici olarak, ida
reci olarak bizler de nihayet Sayın Başkanın denetimi 
altında, gözetimi altında görev yapıyoruz. Başkanın 
yapmış olduğu görevler hemen hemen kısmen bize.. 

BAŞKAN — Sayın Ergül, siz Başkanlığı temsilen 
yetkilisiniz, bunun izahına lüzum yoktur. İzaha lüzum 
olmadan, sualleri cevaplandırırız. İstirham edeyim 
efendim. 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MEHMET 
ERGÜL (Öevamla) — Peki. 

Evet, Sayın Senemoğluna cevap veriyorum. Ko
nuşmamda, Meclisimiz hakkında bilgi verirken, ziya
retçi sorunu hakkında da bilgi verdim. Hakikaten, 
Parlamento üyelerimizle ziyaretçiler arasında ilişkile
rin çok zor yürütüldüğünü ve hakikaten biz de zor
luk çektiğimizi biliyoruz. Bunu en kısa zamanda na
sıl telâfi ederiz diye düşündük. Biraz evvel de arz et-
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tim; Müşterek Başkanlık Divanının karanyle, her 
üyeye bir oda vermek suretiyle ek binalar yaptırıyoruz^ 
Bu işi de Bayındırlık Bakanlığına devretmiş bulunu
yoruz ve 1977 yılı Bütçesine gerekli parayı da koy
muş oluyoruz. 

EMİN BİLEN TÜMER (Adana) — Ne kadar, 
kaç lira koydunuz? 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MEHMET 
ERGÜL (Devamla) — Şimdilik 34 milyon lira koy
duk efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
Buyurun Sayın Sanlı. 
ALÎ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, ikazınızı 

öncelikle yerinde bulmakla beraber, bu sualin bir baş
ka türlü sorulması olanağı yok. 

Şimdi, bir büyük gazetenin birinde, Kanunlar Mü
dürlüğüne atfen bir haber var. Bu haberde, katsayı 
problemine ih'şkfn bir beyanat yer almıştır. Evvelâ 
Meclis Başkanlığının, Başkanın dışında, böyle bir be
yanat verilmiş midir? Verilmişse kim vermiştir? Ve
renler hakkında ne gibi bir işlem yapılmaktadır? Bunu 
öğrenmek istiyorum. Son derece felılikeli yorumlara 
müsait bir beyan. Yüce Meclisin haberdar olmasını 
istiyorsanız, beyanatı okumak isterim, Meclisi alaka
dar ettiği için* 

BAŞKAN — Burada Meclisi alâkadar eden mese
le Kanunlar Müdürlüğünce verilmiş olan bir beyanat, 
yani yetkisiz bir beyanat, Başkanlık Divanını temsilen 
verilmiş bir beyanat olarak niteliyorsunuz..* 

ALİ SANLİ (Burdur) — Son derece önemli, 800 
b'n memuru ilgilendiren katsayı konusunda. 

BAŞKAN — Böyle bir yetkisi var mıdır; yoksa, 
vermişse ne gibi bir işlem yapılmıştır? Beyanatı vere
nin ismi var mı? 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, Kanunlar 
Müdürlüğüne ait bir beyanat. 

BAŞKAN — Peki. 
Evet, sual anlaşıldı. 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MEHMET 
ERGÜL (Devamla) — Efendim, sual anlaşıldı. 

BAŞKAN — Metni okumaya Hizurn yok, beyana
tın aslını öğrenmek isteyen kendisi okur. 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MEHMET 
ERGÜL (Devamla) Biz haber alır almaz, bu beyanatı 
görür görmez tahkikatını yaptırdık. Ne Kanunlar Mü
dürümüzün, ne Kanunlar Müdürlüğünde bir memu
rumuzun böyle bir beyanat vermediği... 

HASAN CERİT (Adana) — Kim vermiş, Allah mı 
vermiş? 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MEHMET 
ERGÜL (Devamla) — Sayın Cerit, çok kere böyle 
haberler yayınlanır. Tabiî bunun tahkikatı yapılacak
tır ve hakikaten böyle bir beyanatın verildiği tespit 
edilirse gerekli muamele de yapılacaktır elbette. Mese
le bu. Şimdilik yaptığımız tahkikat, ne Kanunlar Mü
dürümüzün ne de Kanunlar Müdürlüğünde bir memu
rumuzun böyle bir beyanat vermediği merkezindedir; 
ama tahkikat devam etmektedir, temenni ederiz ki, 
memurlarımızdan böyle birisi beyanat vermemiş ol
sun ve kanaatimiz de odur ki, vermemişlerdin, 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkanlığın, bu 
tür bir yoruma müsait olmayan MecHs Kanunlar Mü
dürlüğünün böyle bir yoruma katılmadığını tekzip et
sinler. 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, sualiniz cevaplandırıl
dı... 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANI KEMAL GÜ
VEN (Kars) — Gönderdim* 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MEHMET 
ERGÜL (Devamla) — Gönderilmiş efendim. 

BAŞKAN — Gereği Başkanlık tarafından düşü
nülür, her halde yapılır. Artık o, Başkanlığın kendisi
ni alâkadar eden bir meseledir. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, ifade et
tiler efendim, 

BAŞKAN — Evet buradalar, duydular, hepimiz 
duyduk ve zapta da geçti. 

Başka sual soran?... Yok. 
Teşekkür ederiz, buyurun. 
VAHDETTİN KARAÇORLU (Sivas) — Yazılı 

sualim geliyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN — «Sual soran var mı?» diye sordum, 

cevap alınmadı ve sual sorulmasını kestim. 
VAHDETTİN KARAÇORLU (Sivas) — Sualim 

geliyor efendim. 
BAŞKAN — Söylemediniz zamanında. 
VAHDETTİN KARAÇORLU (Sivas) — Daha 

başlangıçta müdahale ettim o zaman. 
BAŞKAN — Neye müdahale ettiniz? Konuşan ha

tibe müdahale ettiniz. Benden, sual soracağım diye 
bir talepte bulunmadınız. Eğer hatibe müdahale sual 
sorma manasını taşıyorsa, 500 tane sual bir arada çı
kar. Sual sormadınız, bana verilmedi, gelmedi; ne şi
fahen sordunuz, ne yazılı olarak geldik 

VAHDETTİN KARAÇORLU (Sivas) — Var efen
dim, var; geliyor. 

BAŞKAN — Sual sorma işi bitmiştir, 
Buyurun Sayın ErgüL 
Buyurun Sayın Karaman. 
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VAHDETTİN KARAÇORLU (Sivas) — Geliyor 
Sayın Başkan, geliyor. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu adına, Cumhu
riyet Senatosu İdare Amirlerinden Sayın Karaman, 
buyurun, 

CUMHURİYET SENATOSU İDARECİ ÜYESİ 
SUPHİ KARAMAN (C. Senatosu Tabiî Üyesi) — 
Sayın Başkan; 

Cumhuriyet Senatosu bütçesi üzerinde sayın üye
lerin genel anlamda bir tenkitleri olmadı. Bu bakım
dan bütçemizin kabul edildiği ve olumlu karşılandığı 
izlenimi içerisinde Millet Meclisine teşekkürlerini sun
mak isterim. 

Ancak, Sayın ölçmen'in konuşmaları arasında bir 
kaç küçük husus geçti. Müsaade ederseniz, Meclisle
rin genel yönetiminde görev almış bir İdare Amiri 
olarak sadece iki hususa değinmek istiyorum. 

Bunlardan bir tanesi, sigara sorunu. 
Arkadaşlar, hepiniz biliyorsunuz, bir kaç aydan 

beri, sigara dağıtımı Meclislerde bir usule, yeni bir 
sisteme bağlandı. Ondan evvel, sigaranın MecHslerde-
ki satışı kamuoyunda Meclis tipi sigaraların dağıtım 
merkezinin Meclisler olduğu izlenimimi verecek bir 
görünüm içerisindeydi. Bu tutum tabiî son derece sa
kıncalıydı. Bu yaz döneminde parlamenterlerin çoğu 
Ankara'da bulunmadıktan sırada, arada bir Ankara' 
ya gelen parlamenterlerin sigara ihtiyaçlarını karşıla
mak için gerek Cumhuriyet Senatosu, gerek Millet 
Meclisi büfelerine alınan sigaralar için ilgili görevliler 
Tekel'e gönderildiği vakit, 15 dakika evvel elinde çu
valı olan bütün dışarıdaki satıcılar, bayiler Meclise 
doluyorlardı. Yani, Meclis böyle bir görünüm içerisi
ne düşmüştü. 

Bunu önlemek için çok kesin, radikal tedbirler al
mak gerektiği kanaatine varan her iki Meclisin Baş
kanlık Divanları, ortak toplantıda bir çözüm şeklin
de götürülen bir kaç çözüm şeklinden bir tanesini ka
bul ederek, bildiğiniz sistem uygulandı. 

Bu sistem uygulandıktan sonra, her iki Meclisin, 
üyelerine ayda 3 kilo, personeline de birer kilo siga
ra verilmek kaydıyle, aylık istihkakı 2,5 ton, 3 ton ara
sında oldu. Ondan evvel Meclislerde satılan sigara 35 
tondu ve bir kaç aydır yeni bir düzene girildi. 

Ümit ederiz ki, bu düzen başka türlü zorlama
larla bozulmamış olur; bu düzenin, bu sigaranın satı
şının meydana getirdiği çok çirkin görünümleri kapat
manın yanında, sayın parlamenterlerin de çok sıkışık 
ve dar olan şahsî bütçe olanaklarını takviye ettiği ka
nısındayız. 

İkinci konu yine Sayın Ölçmen tarafından orta
ya kondu. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Beceriksizliğiniz
den öyle oldu; yoksa, sigara işi hallolurdu. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Olamadı maa-
lesef< 

Efendim, ikinci konu, yine küçük bir konu: Mec
lislerin, biliyorsunuz, girişleri çıkışları, trafik sorunu, 
park sorunu son derece karışık bir durumda idi. Geçen 
sene Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkan
lık Divanlarının önerileriyle, emirleriyle, iki tarafın 
idare amirleri tarafından otopark sorunu çok radikal 
bir şekilde çözüldü ve Meclisin önü her türlü trafik 
düzensizliğinden arındırıldı. 

Bununla ilgili olarak, giriş çıkışların da bir dü
zene sokulması lâzım. Fakat maalesef, dört Millet 
Meclisinin; üç Cumhuriyet Senatosunun İdare Amir
leri yetkisiz ve yetersiz kalmışlardır bu giriş çıkışlar 
ve Meclisin lokanta sorununu, ziyaretçi salonlarını dü
zenleme bakımından. 

Burada en önemli konu, grup başkanlarının, Baş
kanlık Divanı üyelerinin, ziyaretçileri, kendi odala
rında kabul etmesi gibi bir tutumda ısrar etmeleridir. 

Bu tutum parlamenterler arasındaki dengeyi boz
maktadır; ziyaretçi - parlamenter ilişkilerinde dengeyi 
bozmaktadır. 

Bu sorun, grupların feragati olmadan, Başkanlık 
Divanı üyelerinin feragatleri olmadan çözülemez. 
Çözümlemeyince de, Meclisin içerisinde, bilhassa üst 
kattaki bu karmakarışıktık, lokantadaki bu sıkışıklık 
sürüp gidecektir. Eğer, Meclislerin kamuoyunda bu 
oluşum gerçekleşirse ve bu hususta Başkanlık Divan
larına öneriler yapılıp getirilirse, sanıyorum ki, bu 
sorun da çözülecektir. 

Bu arada, dışarıdan Meclislerimize gelen sayın 
parlamenterlerin nizamiye kapılarında polisler tara
fından selâmlandiğı; fakat erler tarafından saygılı bir 
durumda, bir ihtiram duruşunda karşılanmadığı bir 
kaç aydan beri, bilinen bir gerçektir. 

Bunun tedbirleri alındı. Son bütçe müzakeresinin 
Cumhuriyet Senatosundaki görüşülmesi sırasında da 
bu konu dile getirildiği ve yetkililere emir verildi. 
Sanıyorum ki, bu tutum kökünden düzeltilecektir. 

Sayın arkadaşlarım, bir de, bu sene, Cumhuriyet 
Senatosunda bütçenin görüşülmesi sırasında, geçmiş 
yıllarda olmayan iki görünüm meydana geldi: Bir ta
nesi, İçişleri Bakanhğtmn ve Emniyet Genel Müdür
lüğü bütçelerinin reddi olayı; diğeri de, katsayının, 
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Cumhuriyet Senatosunda, Senatonun büyük çoğun
luğu ile, aşağı yukarı 61'e 88 gibi bir çoğunluğu ile, 
12'ye çıkarılması olayı. 

Bu olayların sonunda, Cumhuriyet Senatosunun 
aldığı kararların Karma Bütçe Komisyonunda yeniden 
rötüşe edSmesi, eski haline dönüştürülmesi sonucun
da, Sayın Ölçmen buyurdular ki, «Cumhuriyet Sena
tosunun yetkisizliği ortaya çıktı». 

Sayın arkadaşlar, bizim, iki meclisli parlamenter^ 
sistemimizde, hükümetin yürütmesi, hükümetin hükü
met etme yetkisinin başdenetçisi ve dayanağı olan 
yer, Millet Meclisidir. Anayasa koyucusu, Türkiye' 
nin siyasal tarihinin seyrini ve günün koşullarını dik
kate alarak bunu böyle ayarlamıştır. Bunun böyle 
ayarlanması, egemenlik hakkının kullanılmasına iliş
kin, Anayasanın 4 ncii maddesindeki, yetkili organlar 
eliyle egemenliğin kullanılacağı, hükmüne de uygun
dur. Bunun başka türlü olması, hükümetleri istikrar
sız bir duruma getirirdi. Türkiye'de istikrarsız hükü
metler olamaz. Seçim sistemleri, zaten kamuoyunu 
ve halk oylamasını tam meclislere aksettirecek bir ni
telik taşırken, Millet Meclisine eşit yetkilerle Senato
nun, hükümetin murakabesinde, hükümetin denetlen
mesinde teçhiz edilmesi, hükümetleri çok daha güç 
durumlara sokabilirdi, Bu nedenle, 1961'in koşulları 
içerisinde, Anayasa yapıcısı, hükümeti yetkili kılmış
tır ve bu durum doğrudur, Senatoda o Ka'Ie alınır 
bütçe müzakerelerinde, Karma Bütçe Komisyonu onu 
rötüşe edebilir; anın bu, Senatonun görünümünü kü
çük düşürmez. Senato, bu davranışlarıyla bir siyasî 
görünüm göstermiştir. Elbette, o Senatoda bulunan 
siyasî grupların Millet Meclisinde bulunan ortak grup
ları, bu siyasî görünümü dikkate alırlar; bunun da 
bir etkisi olur, o kadar. Bunun dışında başka bir şey 
beklemek uygun görülmemiştir Anayasa yapıcısı ta
rafından. 

Ben sözlerimi böylelikle bitiriyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Bütçesi doîayısıyle sayın 

milletvekillerinin gösterdikleri ilgiye ve yakınlığa, faz
la bir temennide bulunmamaları keyfiyetine, bütün 
Başkanlık Divanı üyeleri adına saygılarımı sunarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Karaçorlu, yazılı olarak göndermiş bulun

duğunuz suallerden ilkinde : 
«Meclis adına vazife gören, Meclis Hesaplarını 

İnceleme Komisyonu raporları, Yüksek Meclisin ıttı
laına neden sunamamaktadır?», diyorsunuz. 

Bu, kanlın gereği yapılmıyor efendim. 

İkincisi : 
«Millî Saraylarda yapılan onarım ve Aynalı Ka

vak Sarayının restorasyonu hakkında sual sormak is
tiyorum» diyorsunuz. 

Millî Saraylar Mîllet Meclisine bağlıdır; Cumhu
riyet Senatosuna veya Türkiye Büyük Millet Mecli
sine bağlı değildir. 

Bu sualinizi Sayın Ergüi'den sormanız iktiza eder
di. Sayın Ergül'ün hitabetinden sonra kendilerinden 
sualler soruldu, siz d zaman sormadınız. 

VAHDETTİN KARAÇORLU (Sivas) — Sayın 
Başkanım, Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisi 
bütçeleri beraber görüşülmektedir. Binaenaleyh, bu 
sualimi sorabilirim. 

BAŞKAN — Bütçelerin beraber görüşülmesi baş-
ka şeydir, suallerin tevcih edilme durumları ve tev
cih edilecek oldukları yerler başka şeylerdir. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın konuşmacısından 
sorduğumuz takdirde, alacağımız cevap, «Bizi ente-
rese etmediği için bilmiyoruz» demekten ibaret ola-
caMır. Zaten, kendilerine böyle bir suali sormaya da 
yetkimiz yoktur. 

Teşekkür ederim. 

VAHDETTİN KARAÇORLU (Sivas) — Zaman 
geçmemiştir efendim. 

BAŞKAN — Son söz; Sayın Ekrem Kangal, bu
yurunuz. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin sayın üyeleri; 

Bu yüce çatı altında bir yıl boyu çeşitli kanunlar 
çıkaran, ülke soranlarına çeşitli yönlerden çözüm ge
tiren Yüce Meclisin tek bir toplantısında, bir günün
de kendi iç sorunlarımızı görüşmekte ve bir deyimle, 
bir anlamda, otokritik yapmaktayız. 

Burada yapılan tenkitlere cevap veren değerli ar
kadaşım Sayın Ergül ve Karaman'ın konuşmalarına 
teşekkür ediyorum. Yalnıs?;, Yüce Meclisin ve bu Mec
lîsin değerli üyelerinin sorunları, demirbaş defterleri
nin tutulması, sigara konusu, trafik konusu ve bunun 
gibi meseleler değildir. 

Hiç bir dönemde görülmeyen ve hepinizin bildiği 
gibi, kısa süre içerisinde basında âdeta bir yaylım 
ateşi gibi parlamenterlere, Yüce Parlamentoya dönük 
eleştiriler yapıldı. Bunlar, parlamenterlerin yolluk ve 
maaş konusu idi. Hemen arkasından, parlamenterle
rin hangi görevi yapıp, hangisini yapamayacağına dair 
konu idi ve yine, zaman zaman Meclislerimizin sa
yın Başkanlarnım verdiği çeşitli demeçlerdi; bunların 
basma yanşayan kısımlarıydı. 
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Biraz evvel buraya gelirken sayın arkadaşım, «Ko-
lonbo'dan da bahset» diyordu. Ben detayına girme
yeceğim, sizler bunu biliyorsunuz arkadaşlarım. 

Ve yine, Sayın Sanh'nın, Hürriyet Gazetesinin 16 
Şubat tarihli nüshasında çıkan, katsayı ile ilgili bir 
beyana dair suali oldu. 

Niçin söylüyorum bunları? Elbette ki, Sayın Er-
güFe ve Sayın Karaman'a büyük saygı duyuyorum; 
değerli dostlarım, değerli arkadaşlanmdır; ama, Par
lamento üzerine bu derece taarruzların yoğunlaştığı, 
basında çeşitli eleştirilerin çıktığı dönemde, ben bek
lerdim ve dilerdim ki, her iki Meclisimizin çok Sayın 
Başkanları burada eleştirilene cevap versin, açık ka
lan noktalara çözüm getirsin; gerek basının, gerek 
Parlamentonun değerli üyelerinin, gerekse kamuoyu
nun beklediği bazı suallerde boşluk kalmasın, enine 
boyuna bunlar görüşülsün. Bu olmadı; bunun üzüntü
sü içerisindeyim. 

Esasında, şu maaş konusuna, parlamenterlerin yol
luk ve ödenek meselesine değinmek de istemiyorum. 
Bu konudan da üzüntü duyuyorum. Yalnız bir üzün
tümü, bir dileğim? dile getirmek istedim, satır başı 
itibariyle konuya değindim değerli arkadaşlarım. 

Sayın milletvekilleri, 6 asırlık bir uğraşı sonunda 
kurulan Cumhuriyet idaresi ve onu tamamlayan de
mokratik düzenimiz, hiç bîr zaman, bu dönemde ol
duğu kadar sarsılmamış ve hedefinden uzaklaştırıî-
mamıştır. Yine, hiç bir dönemde Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin haysiyeti ve itibarı üzerinde bu kadar 
çok söz söylenmemiş, spekülasyon yapılmamış ve 
parlamenterlere dil uzatılmamıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarı, Yüce 
Türk Ulusunun itibarlımı ta kendisidir. Bugün yal
nız Yüce Meclislerimizin değil, dünya milletlerinin 
de gözü, üzerimize çevrilmiştir. Bu tarihî sorumluluk 
karşısında Cumhuriyet müesseselerine düşen görev, 
tehlikeyi beraber göğüslemek olmalıdır. Yargı orga
nı, idarî kadro ve Yasama Meclisleri bu devrede ba
şarılı olmaya mecburdur, başka da yolu yoktur. 1977 
Türkiye'sinde küçük hesapların, inatlaşmaların, zıtlaş
maların zamanı çoktan geçmiştir. Türkiye'yi çağdaş 
medeniyet düzeyine çıkaracak olan Parlamentonun 
üstünlüğünü, hak ve yetkilerini hep birlikte ve elbir
liğiyle korumaya mecburuz değerli arkadaşlarım. 

Sayın milletvekilleri, 1961 Anayasasımn öngördü
ğü Parlamentomuz iki kanatlı olup, Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisinden oluşmaktadır. Her iki 
Meclisin ortak çalışmaları bulunmakta ve aynı binayı 
paylaşmaktadır. Değerli sözcüler bir konuya değin

mediği için, ben, konuşmamda bir miktar bu konu
ya açıklık getirmek istiyorum. 

16 yıllık süre sonunda iki Meclis arasındaki iliş
kilerde çok ciddi uygulama güçlükleri ortaya çıkmış
tır, Bu alanda öncelikle yasal düzenlemeye gerek bu
lunduğu anlaşılmıştır. Cumhuriyet Senatosu, rejimi
mizin en önde gelen Anayasal güvencelerinden biri
dir. Bugüne kadar Meclislerimizde 2031 adet kanun 
kabul edilmiştir. Bunlardan 29 adedi, Cumhurbaşka
nınca, bir defa daha görüşülmek üzere geri çevril
miştir. Bu kanunların numaralan açık kalmıştır. Yi
ne, 34 adet kanun, Senatoda görüşülme olanağı bu
lamadan, süre yönünden, kesinleşmiştir. 

Keza, Cumhurbaşkanınca, Orman Suçlarının Affı 
ile 633 Sayılı, Dyanet İşleri Teşkilâtına ait kanun iki 
defa geri çevrilmiş, iki defa veto edilmiştir. Burada 
önemli bir durum ortaya çıkmıştır: Meclis, Sayın 
Cumhurbaşkanının iki defa çevirdiği kanundan dola
yı karşı çıkmış «Böyle bir durum olamaz» demiştir; 
ama Cumhuriyet Senatomuz, «Geri çevirebilir» de
miştir.-Anayasamızın 92 nci. maddesi de konuya açık 
bir çözüm getirememiştir» Öyleyse, Meclis ve Sena-
to'nua ilişkilerini düzenleyecek ve uygar ülkelerde uy
gulandığı biçimde bir kanuna şiddetle ihtiyaç vardır 
burada. 

Sayın milletvekilleri, Medîslerdeki kadro şişkinli
ğinden ve adam kayırmalardan haklı olarak şikâyet
ler oldu. Burada tüm sözcüler konuyu dile getirdiler. 
Nitekim, halen, bildiğim kadarıyla, Meclis'te 1382 
adet, Senato'da 260 adet kadrolu memur ve müstah
dem vardır. 

Bir önemli konu da şudur, sırası gelmişken açık
lamak istiyorum : Meclislerimizin teşkilâtları, kadro
ları, Başkanlık ve Başkanlık Divanlarmca bir hiyerar-
şik nizam içinde çözümlenmelidir. Halbuki, böyle ol
muyor. Sayın sözcülerin de belirttiği gibi ve sayın ar
kadaşlarımın da, ilgili kişilerin de burada yakındığı 
üzere, komisyonlarda bazı özel girişimler sonunda 
personele makam, derece ve mevki verilmektedir. Bu, 
son derece hatalı bir işlemdir. Bu işlemler sonunda 
idarenin bütünlüğü bozulmakta, verimi düşmekte ve 
disiplin yok olmaktadır. Her kurul ve makam kendi 
yetkileriyle sınırlı olmalıdır. Bu yıl da 92 adet kadro 

i 
verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, çok önemli gördüğüm bir 
konu da şudur : Kanun görüşmelerinde, İçtüzüğün ve 
Anayasanın koyduğu şekil şartlarına uyma zorunlu
luğu vardır her iki Meclisimizde. Kanunlar, dili ile, 

i yapısı ile, üslubu ile, herkes tarafından anlaşılır ve 



M. Meclisi B : 47 17 . 2 . 1977 O : 2 

bilimsel bir biçimde oluşturulmalıdır. Pek çok kanu
numuzda gördüğümüz gibi, «Bu kanuna aykırı bütün 
hükümler kaldırılmıştır» gibi, anlaşılması güç, tatbi
ki imkânsız hükümler yer almamakdır. 

Bugünkü seçim sistemimizde, üyenin teknik husus
lara inecek fırsatı olmadığı gibi, teknik kişi olmak 
zorunluğu da yoktur. Üyeler, sadece siyasî tercihini 
yapacaklardır ve böyle de uygulanmaktadır. Bunun 
dışındaki hususlar, kendisine hazır biçimde sunulma
lıdır. Aksi halde, kanunlarda boşluklar olacak, kısa 
bir süre önce çıkan kanun, kısa bir süre sonra tekrar 
Yüce Meclislerin huzuruna gelecektir. Nitekim, öyle 
de olmaktadzr. Bugünkü manzara budur değerli ar
kadaşlarım. 

Meclislerimize bu derece eleman alınırken, bu de
rece şişkin kadrolar oluşturulurken, maalesef, teknik 
bir kadro kurulmamış, teknik bir kadro, uzman bir 
kadro oluşturulmamıştır. Bu yönden de ciddî bir gi* 
rişim yoktur. Ben beklerdim ki... 

BAŞKAN — Sayın Kangal, iki dakikanız kaldı. 

EKREM KANGAL' (Devamla) — Sayın üyeler, 
Meclisin burada çeşitli iç sorunları, demirbaş sorun
lun, sigara sorunları dışında, böyle ciddî girişimler
de bulunduklarım, ciddî güçlü bir kadro kurtlukları
nı ve üyelere bu yönden yardımcı olup doküman ha
zırlamak imkânını verdiklerini söylemelerini bekler
dim; ama bu yönden de ümidimiz - bir tabirle - gele
cek bahara kaldı değerli arkadaşlarım. 

50 nci ydını doldurduğumuz Parlamentomuzda, 
henüz oturmuş teamüller tesis edilmemiştir. O günkü 
oturumu yöneten başkanm tutum ve davranışına bağ
lıdır. Bugün dahi, sabahki oturumda buna ait bir ör
nek oldu. Sayın Başkan haklıydı veya değildi; ama 
münakaşa edilecek bir durumdur. Bu yönden de, 
Parlamentomuza zaman zaman gölge düşmekte ve 
münakaşa konusu olmaktadır değerli arkadaşlarım. 

Şimdi, tüm siyasî parti yöneticilerinin ve liderlerinin 
söylediği ve Türk kamuoyuna angaje olduğu gibi, 
birçok sosyal amaçlı kanunlar bekliyor. Seçim yak
laştı, haita son günkrde yapılan münakaşa sonunda, 
normal süresinden daha da evvel seçimim yapılması 
ufukta gözüküyor. 

Ne olacak şimdi? Bu kadar sosyal amaçlı kanun
lar yine mi kadük olacak, bir dönem somaya kala
cak? 

Bunun yolu, sayın yöneticilerin Meclisin çalışma 
süresini yemeden düzenlemesi, haftada üç saat olan 
toplantıyı, bütçe görüşmelerinden sonra, asgarî beşe 
çıkarıp, çalışma süresini de uzatıp, Türk ulusunum, 

büyük toplumun beklediği sosyal amaçlı kanunları 
bir an evvel çıkarına imkânına kavuşmalıyız. 

BAŞKAN — Sayın Kangal, son cümlelerinizi rica 
etsem; müddetiniz doldu. 

EKREM KANGAL (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkan. 

Seçim Kanunundan, önseçim mevzuatından bah
sedemedim değerli arkadaşlarım; bilinen husustur. 

Keza, milletvekillerinin lrcrcgi işîe meşgul olup 
olmayacağından bahsedemedim. 

Yine, beklerdim ki, Meclislerimizin sayın yöneti
cileri, üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi memleket
lerinde parlamenterlerin hangi görevi yapıp, hangisi
ni yapmadığı ve emekli maaşını alıp almadığı, hangi 
sîatüye tabi olduğu nasıl bir çalışma ortamına kavuş
tuğu, ne miktar maaş aldığı şeklinde burada ayrıntılı 
biîgi vermeliydi Yüce Parlamentonun üyelerine. Bu 
da olmadı değerli arkadaşlarım. Biraz evvel de söy-
le-iKğiriîiz gibi, bu yönden de ümidimiz gelecek ba
hara üaldı maalesef. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başkanım, izin verir
seniz bağlıyorum, sayın Senemoğlu'mra haklı olarak 
üzerinde durduğu, ıralJetveldîlerine birer oda verilme
si konusu da çok önemlidir. 

Cidden son derece güç koşullar içerisindeyiz ve 
hepiteizlsı bildiği gibi, gelen ziyaretçileri, üzülerek 
söylüyorum, hapishane koğuşuvari bir yerde kabul 
ciiîitk, kendileriyle görüşmenin güçlüğünü çekiyoruz. 
Ciddî b"r çalışma ortamı ve yeri yoktur. 

Uzan süredir yapılması düşünülen, her parlamen
tere bir oda işi de, bilemiyorum ne safhada? Diliyo
rum ki, ba dönem son olsun ve her parlamentere, 
ciddî şekilde çalışabileceği bir oda verilsin değerli 
arkadaşlarım. 

Sözlerimi şöyle bağlıyorum sayım milletvekilleri : 
Demokrasilerde iktidarlar ve hükümetler geçicidir. 
Demokratik sistemimizin ve yüce miîleliîiîizfe temsil
ciği olan Parlamento daimîdir, ebedîdir ve dünya dur
dukça ebedî kalacaktır. 

Saygılar sunarım değerli arkadaşlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Kangal. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın Baş-
kanısı, bir harasu arz etmek, istiyorum. 

Şimdi, burada MiîSeıt Mecîisi Bütçesi görüşülürken,-
Başkanlık Divanı adına İdare Amiri arkadaşımız söz
cü olarak söz alıyor. 

Milletvekili arkadaşlarımız, Başkanlık Divanını 
değil, doğrudan doğruya Millet Mecîisi Başkamın il
gilendiren ve Başkanın cevap vermesi icap eden bîr 
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soru sormaları gerektiği zaman, bu soruyu sözcüye mi 
soracak, yoksa Millet Meclisi Başkanına mı? 

Şimdi, burada, Millet Meclisi Bütçesinde Meclis 
Re'sine soru sorma imkânı verilmemiştir milletvekili 

' arkadaşlarıma. 

Doğrudan doğruya Başkanlık Divanını ilgilendir
meyen, Başkanın şahsını ilgilendiren, Başkanlık ma
kamım ilgilendiren, Başkanlık makamının yetkilerini 
ilgilendiren sorular var. Bu soruları ben İdare Ami
rinden soramazdım; Millet Meclisi Başkanından sor
mak istiyorum. Milletvekili olarak bana bu hak veri
lecek mi, verilmeyecek mi efendim? 

BAŞKAN — Sayın Yağcı bu bîr usul meselesi
dir; fakat usul tartışmasının açılması zamanı geçmiş
tir. 

Yalnız şu kadarını arz edeyim : Bir kişinin şahsi
yetine karşı tevcih edilecek suallerin yeri, bizatihi bu
rs»! değildir. Sayın Başkan ve sayın bakan veya bir 
hükmî şahsiyeti temsil eden sayın herhangi bir kimse, 
o meselelerden, sadece, temsil etmiş olduğu makama 
tevcih edilecek olan sualler kendisine sorulur. Şahıs
lar hakkında yapılacak olan muamelelerin prosedürü 
başkadır. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Arz edeme
dim sayın Başkanım, benim sorduğum... 

BAŞKAN — Anladım efendim. 
Sayın Başkana bizatihi tevcih edeceğiniz sual, sa

yın Başkanın şahsiyetiyle alâkalı ise, onun prosedürü 
başkadır. 

Sayın Başkanın Başkanlığının manevî şahsiyetine 
tsaliûk eden bir mesele ise, sayın Başkanın kendi ye
rine tensip buyurmuş olduğu kimse, o suale cevap 
verme yetkisine de aynı zamanda sahip olduğu içindir 
ki, o sualin cevabını verme imkânı nispetimde verirdi. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Mümkün de
ğil efendim. 

Başkanlık Divanının görevleri cümlesinden olma
yan konuda, yalnız Başkanlığın Başkanlık makamın
dan neşet eden görevlerden dolayı İdare Amiri cevap 
veremez sayın Başkanım. Bu vaziyette bize soru sor
ma imkânı verilmiyor. 

BAŞKAN — Buyurun sayun Başkan. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI KEMAL GÜVEN 
(Kars) — Efendim, müsaade ederseniz, İçtüzük mü-
scatle ediyorsa, arkadaşlarımın, şahsımla ilgili, göre

vimle ilgili her türlü suallerine cevap vermeye hazı
rım. Alnım açıktır, her soruya... 

BAŞKAN — Onda zerre kadar şüphemiz yoktur 
efendim. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI KEMAL GÜVEN 
(Kars) — ı.^ArkadaşIanmı tatmin edecek, onlara şe
ref kazandıracak şekilde cevap verebilirim. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, İçtüzüğümüzün amir 
hükümleri gereğince, malumuâliniz, ancak Divanı 
temsilen veya bir hükmî şahsiyeti temsilen görevli 
olan kimsenin, o müddet içerisinde, kendisine sual 
tevcih edilebilir, cevaplar verilebilir. Böyle bir hadi
se ile karşılaşacağınızı tahmin etmediğiniz için, muh
terem üyeden bir tanesini yerinize tensip buyurmuş
tunuz. Şayet, o üyeden bu sualler sorulmuş olsaydı, 
kendisi bu cevabı verme imkânından mahrum olduğu 
an, zahâlilerinizi kürsüye davet eder ve cevaplarını 
verdirirdim. Sualin sorulma zamanını geçirdikten son
ra sual sorma yetkisi ortadan kalkmış olduğu için, 
böyle bir sual sorma yetkisine sahip olamadığından, 
size cevap verme imkânını veremeyeceğim. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI KEMAL GÜ
VEN (Kars) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz, bir 
hususu daha açıkbğa kavuşturmak isterim: 

Ben, değil Meclisimize, Meclisimizi temsilen çalı
şan Bütçe Plan Komisyonumuzun daveti üzerine Ko
misyonumuza gitmişimdir. Orada arkadaşlarıma, her 
türlü suallerine açık olduğumu ifade etmişimdir. Ar
kadaşlarım, Bütçe Komisyonunu teşkil eden sayın 
üyeler, hatırlarına gelen şahsımla ilgili, Meclisimizle 
ilgili her türlü soruları sormuşlardır. Kendilerine bü
tün açıkbğıyle, bütün çıplakhğıyle cevap vermişim
dir. 

Şimdi, arkadaşlarım, zatıâlinize veya bendenize, 
bu konuda bizzat benim tarafımdan cevaplandırıla
cak sualleri olduğunu ifade etselerdi, samimiyetle ifa
de ediyorum, İdare Amiri arkadaşımı derhal rica 
eder, oturtur, kendim kürsüye çıkardım. 

BAŞKAN — Evet, ondan endişemiz yok efen
dim. 

Sorulmamış bir sualin, zamanı geçtikten sonra 
sorulma imkânını kendisine veremeyeceğimden dola
yı, yapılacak bir muamele yoktur. Eğer böyle bir im
kânı verebilme, durumunda olsaydım, zaten cevap 
verme imkânınız kendiliğinden doğardı. Böyle bir im
kândan mahrumum ben, Başkan olarak. 
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MİLLET MECLİSİ BAŞKANI KEMAL GÜ
VEN (Kars) — Sayın Başkanım, zannediyorum ki, 
sayın arkadaşımız İçtüzüğün bu kadar basit bir kai
desini biliyorlardır. Bu suali kasten ortaya atmışlar
dır. 

/. — Millet Meclisi bütçesinin görüşülmesi sıra
sında Başkanlık adına bir İdareci Üyenin konuşma
sından sonra, aynı konuda Millet Meclisi Başkanının 
konuşmasının mümkün olup olmadığı hakkında. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, tutumum hakkındaki 
mesele usul meselesidir, her zaman veririm; fakat, tu
tumum hakkında konuşmanıza izin verdiğim anda, 
tutumundan gayri konuşma yaptığınızda sözünüzü 
keserim. Ancak tutumum hakkında konuşabilirsiniz; 
gayri meşru davrandığım, Tüzüğü çiğnediğim, yönet
meliği çiğnediğim gerekçesiyle, yahut da tarafsız 
davrandığım, taraflı davrandığım iddialarıyle konu
şabilirsiniz; fakat başka bir şey konuşturmam. 

Buyurun efendim, 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Evvelâ, Millet Meclisinin Sayın Başkanı, hepimi
zin güven oylarıyla Millet Meclisinin başına seçtiği
miz değerli arkadaşımızın, gayet halisane ve içim» 
de ukde olarak (Meclis Hesaplarım İnceleme Komis
yonu üyesi olduğum için, içimde ukde olarak) kalan 
bir hususu buradan sorma imkânına kavuşabilir mi
yim acaba, diye, ki İdare Amiri sorularıma cevap 
veremezdi, mümkün de değildi; çünkü, İdare Amiri 
bu sorulara cevap verecek durumda değil, o yetkiye 
de sahip değildi, gayet samimî, gayet halisane, art 
düşüncenin sahibi olmadan söylediğim bir söze, «İç
tüzüğün hükümlerini arkadaşım gayet iyi bilir; bunu 
bilmesine rağmen böyle ortaya çıkması maksatlıdır» 
şeklinde verdikleri cevap beni üzmüştür. 

Aynı üslup ve aynı dille Başkanımıza cevap ver
mek istemiyorum. Başkanımızın bu sözünü, hazmı 
kuvvetli bir insan olmamakla beraber, Millet Mecli
sinin değerli Başkanı olduğu için, bu sözü hazmet
meye çalışacağım, cevapsız bırakıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanımızın, Mec
lisimizi idare etmekte olan... 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, hangi Başkan? Ben
denizin mi, yani Başkanvekili olan Başkan mı, yok
sa?... (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Kasten orta
ya atmadım efendim. 

İzin verir, tutumunuz hakkında bana söz verirse
niz, kasten atmadığımı açıklamak isterim. 

Bu, büyük bir ithamdır. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Arz edi
yorum efendim. Şu anda müzakereleri idare etmekte 
olan Sayın Başkanımızın tutumuna gelince : 

«Sözcü veya bir bakanın veya Millet Meclisi Baş
kanının sözcü olarak gönderdiği bir kimseye sorular 
sorulabilir» buyurdular. 

Doğrudur; fakat bir makamın, bizatihi bir maka
mın yetkilerinden neşet eden, o makamı işgal eden 
kimsenin şahsını değil, o makamda bulunmasından 
ileri gelen bazı eylem ve tutumları veya bir hususa 
cevap vermek mecburiyetinde kalması gibi hallerde, 
sorulacak soruyu İdare Amirine sorarsanız cevap ala
mazsınız. 

Şimdi, bunun emsali var mı, yok mu? Ben ikinci 
dönem bir milletvekiliyim. Şu anda, «emsali vardır» 
iddiasında da bulunacak değilim; ama biz burada, 
Mecliste milletvekili olarak bulunuyoruz. Her türlü 
sorularımızı sorabilmeliyiz. Ben, örnek olarak, Sayın 
Başkanım, Meclisin müzakerelerini idare etmekte 
olan Sayın Başkanım eğer izin verirse, bir hususu di
le getirmek isterim: Sayıştay, Meclis adına görev ya
pan müesese midir, değil midir? Benim bildiğim ka-
danyle, Meclis adına görev yapan bir müessesedir, 
denetim yapan bir müessesedir. Sayıştay, Meclis Baş
kanına bağlıdır. Sayıştay Genel Sekreteri çıkar, tele
vizyonda bir beyanat verir, Meclisin haysiyetiyle oy
nar. Buna Başkanlık Divanı mı cevap verecektir, yok
sa Başkan mı cevap verecektir? (Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Bu soruyu, ben, Başkanlık Divanını temsil eden, 
onun sözcüsü olan Sayın ErgüFden soramam. Sordu
ğum zaman, tatmin edici bir cevap alamam. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — 450 millet
vekilini rezil ediyor. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Tosyalı... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, bir hususu da arz edeceğim... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Çok mühim 
bir konuyu, geçiştiriyorlar. 

III. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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BAŞKAN — Burada Başkan benim. Hatiple ko
nuşma yetkiniz yoktur. Eğer, hatiple konuşmak isti
yorsanız, Başkana hitap etmeniz lâzım. Rica ediyo
rum efendim... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Müzakere
leri idare eden, şu andaki değerli Başkanıma söylü
yorum. 

Arkadaşlarım... (C. G. P. sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Tosyah, hakkınızda Tüzük 

muamelesi yaparım. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Cumhuri

yet Hükümetinin kurulduğu, Cumhuriyetin kuruldu
ğu tarihten bugüne kadar, 1974 senesine kadar dış ül
kelerde denetim yapmayan, Sayıştay denetçilerinin... 
(C. G. P. sıralarından gürültüler) 

Sayın Tosyalı, izin verirseniz... Sanırım, önemsiz 
değil konuştuğum konular. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Tamam, ta
mam devam et. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — 1974 yıhna 
kadar dış ülkelerde denetim yapmayan Sayıştay de
netçilerine, 1974... 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, hakkımda konuşmanız 
lâzımdı, vermiş olduğum yetki de bunun içindi. 

YUSUF ZIYA YAĞCI (Devamla) — Sayın Baş
kanım, hakkınızda konuşabilmek için... 

BAŞKAN — Ben size, tutumumu eleştirmek için 
söz verdim; yoksa, yermemiş olduğum sözü, bunun
la bahane ittihaz edip de burada dile getirmek için 
söz vermedim. Benim tutumumu eleştirecektiniz. 

YUSUF ZtYA YAĞCI (Devamla) — Arz ede
yim Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Gayri kanunî, Tüzüğe aykırı mua
mele yaptığımdan bahsedecektiniz; onun için söz ver
dim. 

YUSUF ZtYA YAĞCI (Devamla) — DeğerK 
Başkanım, sanırım, tutumunuzla ilgili olarak konuş
maya çalışıyorum. 

BAŞKAN — Ben bir ilgi bulamıyorum. Bir nok
tada ilişki bulabildim, ondan sonra kaybettim iliş
kiyi. 

YUSUF ZÎYA YAĞCI (Devamla) — İlişkisini 
arz edeyim efendim. Sanırım ifade edemedim. 

Sayın Başkanım, buyurdunuz ki, «Meclis Başka
nının şahsiyle ilgili soru sorulamaz. Soruların sorul
ma zamanı geçtikten sonra da soru sorulamaz ve 
Meclis Başkanı adına sözcü, burada konuştuktan 
sonra sorularınızı sorabilirsiniz, şimdi soramazsınız.» 

BAŞKAN — Evet, öyle dedim. 

YUSUF ZtYA YAĞCI (Devamla) — Ben de, 
benim soracağım soruların Meclis Başkanlık Divanı
nı ilgilendiren sorular olmadığını, Meclis Başkanının, 
Meclis Başkanlık makamım işgalinden mütevellit, 
bizatihi bundan mütevellit sorular olduğunu, binaena
leyh, benim, sözcüye soru sormama imkân bulunma
dığını, bu yolda işlem yapıldığı zaman, bizim, Meclis 
Başkanına soru sorma hakkımızın ortadan kaldırıldı
ğını ifade ettim ve bunu, bu ifademi arz edebilmek 
için bu örneklemeleri yapıyorum. Yoksa, suiistimal 
etmek istemiyorum; bana vermediğiniz soru sorma 
hakkını bu vesileyle kullanmak istemiyorum Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Estağfurullah, öyle bir şey aklım
dan geçmedi. Yalnız... 

YUSUF ZlYA YAĞCI (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, şimdi, denetçiler 1974 - 1975 yıllarında 
Avrupa ülkelerindeki başşehirleri, temsilciliklerimizin 
bulundukları yerleri parsellemişler; bir ara gitmişler 
- şu anda aklımda değil, kaç milyon uradır bitmiyo
rum - paralar verilmiş, 

Şimdi, Cumhuriyet Gazetesinde o zaman bir yazı 
çıktı. Sayın Başkanım, bu çok önemli, onun için söz
cüye soramazdım. Maaşlar konusuyle ilgili olarak Sa-
yıştaydan ret kararı çıktığı zaman Cumhuriyet Gaze
tesinde bir yazı çıktı, Her halde, Cumhuriyet Gaze
tesi muhabiri bu yazıyı, kendisinden, uydurarak yaz
madı. Bu yazıyı Sayıştaydan verdiler ve olduğu gibi 
ahndı. Bu yazıda şöyle deniliyordu: «Sayıştay, Millet 
Meclisi üyelerinin, parlamenterlerin maaşları konu
sunda menfi karar verdiği için, Millet Meclisi Başka
nı (dikkat buyurun efendim, Millet Meclisi veya ko
misyon değil, Millet Meclisi Başkam) denetçilerin 
yurt dışındaki denetim görevlerini yapma imkânını 
vermiyor». 

Bu, ağır bir ithamdı arkadaşlar. 
Bir defa, denetçilere, 1974 - 1975'te-bu para ve

rilmiş; denetçilere, 1974 ve 1975'te verilen bu paralar, 
hangi kanunun hangi maddesine göre verilmiştir? Ta
mamen kanunsuz verilmiştir. Meclis Başkanımızın, 
tdare Amirimizin ve vermişse, Muhasebe Müdürümü
zün adına zimmet çıkarılmalıdır. Kanunları biz ted
vin ettik. 

tşin bu tarafını bırakıyorum; zimmet çıkar veya 
çıkmaz, o ayrı bir mesele; işin bu tarafım bırakıyo
rum; gelelim bu tarafına : 

Cumhuriyet Gazetesinde, Millet Meclisinin... 
BAŞKAN — Sayın Yağcı, bir daha sözünüzü ke

seceğim, özür dilerim. 
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YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Buyurun 
efendim. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Bırakın ko
nuşsun efendim. 

BAŞKAN — «Bırak konuşsun» ama, ben, sizin 
yapmış olduğunuz İçtüzüğü tatbik ediyorum. Kendi 
yapmış olduğunuz İçtüzükle kendi yetkilerinizi ken
diniz kısıtlamışsınız. 

Size yeniden bir hak verebilmem veya başka şekil
de bir muamele yapabilmem için, evvelâ, kendi ira
denizle kısıtlamış olduğunuz İçtüzüğü değiştirip, ye
niden birtakım haklar tanımanız lâzım ki, ben onu 
tatbik edebileyim. Ben, sizin yapmış olduğunuz İç
tüzüğü tatbik ediyorum. Eğer, bu İçtüzüğü istediğiniz 
şekilde evirip çevirecekseniz, bunu, Başkanlığın, İç
tüzüğü anlama noktasından başka bir noktaya götü
recek iseniz, kanunları bu şekilde yapmaya kalktığı
mız andan itibaren, burada Başkanlık, vazifesini ifa 
edemez. Onun için, müsaade buyurun, eğer Başkan
lık size şu halde söz veriyor, bu noktada söz ver
miyorsa, sizin, Başkanlığa İçtüzükle vermiş olduğu
nuz yetkilere ve İçtüzükte göstermiş olduğunuz esba
bı mucibelere dayanarak yapmaktadır. Başkanın bi
zatihi keyfî muamelesi yoktur. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Zaten bi
tiriyorum efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Yağcı, tutumum hak
kında konuşacaktınız; bunu bahane ittihaz ettiniz, 
çıktınız, Sayıştayın birtakım yazılarından bahsettiniz. 
Bunları sual olarak tevcih etmiş bulunuyorsunuz şu 
anda Sayın Başkana. Halbuki, bu sualleri soramaya
cağınızı ben size, buraya çıkmadan evvel söylemiş
tim. Tutumumun yanlış olduğunu iddia ettiğiniz için, 
ben size söz verdim. Tutumumun yanlışlığı hakkın
da hiç bir şey söylemediniz. Hangi İçtüzüğün, han
gi maddesinde size yeniden söz verme hakkı vardı 
da, ben bunu bertaraf ettim? Bunu gösterebilir mi
siniz? O maddeyi gösterin, vereyim sözü. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Şimdi, de
ğerli arkadaşlarım... 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Saym Baş
kan, müsaade edin, konuşsun, açıklasın. 

BAŞKAN — Ne hakkında konuşulacağını, nere
de konuşulacağım, ne miktar konuşulacağını biliyo
rum arkadaşım; evet, biliyorum. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, Meclisin müzakere usullerine saygılıyım. 
Bunu bozmak istemem. Ancak, her şey, Sayın Başka
nımın ifade ettiği gibi, İçtüzükte açık açık hükme 

bağlanmış olabilir; istisnaî durumlar bulunabilir. 
Diyelim ki, bir sayın bakanımız buraya gelmedi; 
ama, bakanın bilmesi lâzım gelen; fakat gönderdiği 
memurun bilmemesi lâzım gelen, bilmesi mümkün ol
mayan bir husus oldu; bu soruyu sorduğumuzda ve
ya bakan burada otururken böyle bir işlem oldu. Bu 
soruyu sorduğumuzda, sayın bakanımız bize bu ce
vabı vermeyecek mi efendim? Ben işte bunu arz et
mek istiyorum. 

Sayın Başkanımız burada, İdare Amirimiz de bu
rada... Ben şahsen bir yanlış hareket yapmış olabili
rim; ihmal etmiş olabilirim, İdare Amirimize sorul
mayacak bir soru olduğu kanaatiyle, soracağım so
ruları sormamış olabilim veya Meclise geç gelmiş 
olabilirim, bu da bir ihmaldir, o da doğrudur; ama 
böyle bir konuda İdare Amirinin bilmemesi lâzım 
gelen ve bilerek cevap veremeyeceği bir konuda Mec
lis Başkanına bir soru soramazsa milletvekili ve hele 
Meclis Başkam burada iken soru soramazsa, o za
man, milletvekilinin som sorma hakkının bir ölçüde, 
Tüzükteki bu hükümler bu kadar katı tatbik edilirse, 
kısıtlanmış olduğu kanaatini arz etmek üzere Sayın 
Başkanımızın tutumu hakkında söz aldım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Şimdi, bir 

cümle ile bitiriyorum Sayın Başkanım. İkazlarınızı 
dinledim, çok teşekkür ederim, suiistimal etmek iste
mem müsamahanızı, bir cümle ile bitirmek istiyorum. 

Meclisin manevî şahsiyeti, kişilerin, milletvekille
rinin tek tek şahıslarından terekküp eder arkadaşlar. 
Biz, Meclise Başkan seçiyoruz, Senatoya da Başkan 
seçiyoruz. Meclise vaki ithamlar, haksız tecavüzler 
ve hakaretleri karşılamak, Millet Meclisinin tek tek 
üyelerine mi aittir, yoksa, Meclislerin Başkanlarına 
mı aittir değerli arkadaşlarım? (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Cumhuriyet Gazetesinde çıkan, tamamen kanun
suz, haksız olan bir husustan dolayı tecavüz ediliyor, 
Millet Meclisinin şahsına, Meclis Başkanımızın şah
sında tecavüz ediliyor. Sayın Başkanımız bu tecavüz 
karşısında sükuti davranıyor, Meclis Başkanlarımız 
susuyorlar. 

Ben bunları öğrenmek istemiştim. 
Sayın Başkanımızın tutumunu da bu bakımdan 

doğru bulmuyorum. Tüzüğün bazı hükümleri katı şe
kilde tatbik edilemez arkadaşlarım. 

Sağolun, teşekkür ederim. (C. H. P. ve A. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yağcı. 
Sayın Ölçen... 
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ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başka- | 
mm, izin verirseniz, tutumunuz hakkında bir açıkla
mada bulunmak istiyorum. (Gülüşmeler) I 

BAŞKAN — Siz de müsaade ederseniz, tutumun 
hakkında söylenmiş olanları cevaplandırayım. I 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Ben müspet 
bir mütalaa derpiş ediyorum. I 

BAŞKAN — Müspet mütalaanıza da teşekkür 
ederim. I 

Mademki tutumum hakkında konuşacaksınız, I 
mutlaka, zaten Tüzük gereği, size söz verme mec
buriyetim var. Yalnız, müsaade ederseniz, menfi tu
tumum hakkında söylenmiş olan sözlere cevap vere
yim. 

Muhterem arkadaşlarım;.. I 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın Baş

kan, yapılan uygulama hakkında söz verir misiniz? 
BAŞKAN — Rica ediyorum sözümü kesmeyin. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Usul hak
kında söz rica ediyorum. I 

Uygulamanızla ilgili, İçtüzüğümüzde özel hüküm 
var. I 

BAŞKAN — Ne diyor? 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — İzin ve

rin okuyayım. I 
«Başkanlıktan sorular» 98 nci madde: «Başkanın, 

Başkanlık Divanının, Başkanhk Divanı üyelerinin ve 
Danışma Kurulunun Millet Meclisinin faaliyetleriyle I 
ilgili görevleri hakkında, Başkanlıktan sözlü veya ya- I 
zıh soru sorulabilir». I 

Tashih ediyor: «Başkanın, Başkanvekilinin, Baş
kanlık Divanı üyelerinin» diyor. I 

BAŞKAN — Kimden sorular bu sual? 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Efendim, 
izin verirseniz kürsüden ifade edeyim. I 

BAŞKAN — Kimden sorulur bu sual? Benden I 
sorulur. I 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çorum) — Hayır Baş
kandan sorulur. I 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — İzin ve
rir misiniz efendim, kürsüden konuşayım? 

BAŞKAN — Bir dakika... Evet, buyurun, yeri- I 
nizden sorun. (Gülüşmeler) 

Başkanlığı tahkir eder duruma girdiğiniz an, Baş
kanlığın yapacak olduğu muamele değişir. Sizden şu
nu istirham edeyim: Başkanlığa saygılı olun. Çünkü, I 
Başkanlığa saygılı olmanız, kendi kendinize saygılı 
olmanız demektir. Ben sizi temsil ediyorum. I 
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ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın Bay
kan, size verdiğimiz oylara da siz saygılı olun. 

BAŞKAN — Rica ediyorum oturun yerinize, rica 
ediyorum oturun yerinize. 

VAHDETTİN KARAÇORLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, Başkanlık da Meclise saygılı olsun. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Evet, buyurun sizi dinliyorum. 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın Baş

kanım... («Kürsüye çıksın anlayamıyoruz» sesleri) 
BAŞKAN — O, benim bileceğim iş. («Anlayamı

yoruz» sesleri) O benim bileceğim iş, sizin değil; ben 
duyacağım. (Gürültüler) 

Evet, buyurun. 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın Baş

kanım; 
Elbette ki, bu Meclisi yöneten Başkana, bizi tem

sil eden Sayın Başkana, Başkanhk Divanına, mües
seselerine, İçtüzüğe saygımız var; ama evvelâ bu say
gıyı zatıâliniz, tutumunuzla bize telkin ediniz. 

Bendeniz, usul hakkında, İçtüzüğün bir maddesini 
ileri sürerek söz istiyorum... 

BAŞKAN — Buyurun, dinliyorum. 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — ... ve bu 

tutumunuzla da ilgüi. Bu görüşümü, sesim elvermedi
ği için buradan sayın üyelere duyuramam. 

BAŞKAN — Öyleyse, sizden evvel, tutumum hak
kında söz isteyen Sayın Ölçen var, ona vereyim; on
dan sonra da, tutumum hakkında konuşacaksanız si
ze de söz vereyim. 

Buyurun Sayın Ölçen. 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Baş

kanım, bir şeyi öğrenmek istiyorum: Burada şahsı
nıza gösterilen hürmet, bizatihi o makama ilişkin şah
siyetinizle kaimdir... 

BAŞKAN — Şahsıma hürmet olmaz benim, ma
kama hürmet olur, şahsımla alâkası yoktur hürme
tin; şahsım başka şeydir. (Gürültüler) 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Şahsınızda 
ve bundan dolayı... 

BAŞKAN — Hayır, makama hürmettir; şahsım 
ayn şeydir, makam ayrı şey. Başkanlığadır hürmet, 
bana değil. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Tamam. 
Bu bakımdan, «bazı haksızlıkları ve bazı yanlışlıkla
rı koruyacağım» diye, şahsınıza ve makamımza gös
terilen hürmete kusur getirmeyiniz. 

BAŞKAN — Ohır, teşekkür ederim. 
Sayın Ölçen, tutumumun lehinde mi, aleyhinde 

mi konuşacaksınız? 
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ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Lehinde. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, saygıdeğer üyeler; 
Tecrübeli bir politikacı olduğumu iddia etmiyo

rum; ama şu birleşimi, şu oturumu izleyen bir arka
daşınız olarak durumu yadırgadığımı arz etmek iste
rim. 

Millet Meclisi Başkanlığı üzerinde, bu Yüce Mec
liste ne bir tek kişi vardır, ne de bir makam vardır. 
Kayıtsız ve şartsız egemenliğin millete ait oluşu, Yü
ce Meclis tarafmdan yerine getirilirken, bizi yöneten 
makamı hırpalamaya hakkımız olmadığını zannedi
yorum. 

HASAN CERÎT (Adana) — Ama, burada bizim 
şahsiyetimizle oynuyor. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Burada öde
nek konuşunda içine düşmüş olduğumuz durum, as
lında ne Başkanın kişisel davranışı, ne Başkanlık Di
vanının tavnyla ilgili değildir. Bu noktaya ait düşün
celerimi kısaca arz etmek istiyorum. 

Bu nedenle, Başkanın, yönetimi deruhde eden 
Başkanın bu konuda söz vermemiş olmasını, söz ver
mek istemeyişini olağan kabul ediyorum, normal ka
bul ediyorum ve Başkanın tutumunun lehinde konuş
mak istiyorum. 

Aslında, ödenek konusunda bir çelişki, bir sıkın
tılı durum, yasal bir hakkın fiilî bir hak haline geçe-
meyişinin doğal sonucudur. Bu nasıl bir meseledir, 
nasıl bir hukuk meselesidir, ona ait düşüncelerimi iç
tenlikle arz etmek isterim. 

Bir hak teşekkül etmiştir, hukuk bakımından. Ben 
de böyle düşünen bir arkadaşınızım, bu hakkı orta
dan kaldırmanın mümkün olamayacağını düşünen bir 
arkadaşınızım; ama Parlamento, hakkı tarif eden» 
hakkı ortaya koyan bir müessese olduğu için... 

YUSUF ZÎYA YAĞCI (Ankara) — Kesmek is
temem arkadaşımın sözünü. Ben, maaş, ödenek ko
nusunu konuşmadım. Sayın Grup Başkanvekilim 
yanlış anlamış. 

BAŞKAN — Rica ediyorum... 
YUSUF ZÎYA YAĞCI (Ankara) — Ben böyle 

ifade etmedim; ben, ödenekler- konusunu ifade et
medim. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Bendeniz, 
gazetelerde çıkan ve haksız hücumlara konu olan 
bu ödenek dolayısıyle... 

YUSUF ZÎYA YAĞCI (Ankara) — Eğer benim 
konuşmamdan mütevellit ise, bu konuda ben konuş
madım. 

BAŞKAN — Tutumum hakkında konuşacaktınız, 
o konu hakkında rica edeyim. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — O konuyu 
açacağım, kimseye bir tarizde bulunmak... 

YUSUF ZÎYA YAĞCI (Ankara) — Zabıtlar or
tada, zabıtlarda var. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Yağ
cı, kimseye bir tarizde bulunmak için kürsüye çık
mış değilim, özür dilerim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Ama, ko
nuşmadığım konuya intikal ediyorsunuz. Benim 
söylemek istediğim husus bu değildi. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam, tutumum 
hakkında^.. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayın Yağ
cı, sizin değindiğiniz konuya değinmeye sizin açı
nızdan ihtiyaç hissetmiyorum. O bakımdan da, bu 
konuya değinmekte değilim. Ben, Parlamentonun, 
basında ve bizim dışımızdaki çevrelerde eleştiriye 
uğramasına ait üzüntümün bir temel nedenine değin
mek istiyorum. O nedenle bu konuya... 

YUSUF ZÎYA YAĞCI (Ankara) — Ben maaş
lar konusundaki eleştiriden bir şey söylemedim 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın ölçen, tutumum hakkında 
konuşacaktınız, lehte. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Lehte tabiî. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Yarın, ba

sında, «Yusuf Ziya Yağcı maaşlar konusunda ko
nuştu» dedirtmem. 

BAŞKAN — Konuşmadınız efendim, konuşma
dınız. Onu kimse söylemiyor size. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Konuşmadı
nız efendim ben konuşuyorum. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Ben, Sayış-
tayın, Cumhuriyet Gazetesinde çıkan yazısının ce
vaplandırılması hakkında konuştum. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, hatip «Konuşmadınız, 
ben konuşuyorum» diyor, sizinle alâkalı değil. 

Tutumum hakkında konuşun efendim. İşlemleri 
gayrimeşru, kanunsuz, tüzüksüz yapıyorsam, yahut 
ta İçtüzüğe uygun yapıyorsam, onu rica edeyim. Baş
ka şeye, polemiğe lüzum yok. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Bir üyenin 
sözlerini Grup Başkaınvekiii nasıl değiştirir? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Parlamento
nun dışarda uğramış olduğu eleştirilerden üzüntü 
duyan bir arkadaşınız olarak, Parlamentoyu ve onun 
Divanını Parlamentp içinde de eleştirmenin doğru 
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olamayacağını düşünerek, Başkanın tutumu hakkın
da söz aldım. Bunu açıklığa kavuşturmak isterim, 
bu meselenin altını kaim çizgilerle çizmek isterim. 

Ben, ödenek konusunda bugüne dek konuşmamış 
olduğum için, cesaretle, bu meseleyi bir defa daîiu 
huzurunuza getirmeye ve bu nedenle basında çıkan 
eleştiriler karşısında, gerek Meclis Başkanlığını, ge
rek Divanı ve gerek Parlamentoyu savunma konu
sundaki düşüncelerimi ifade etmek istiyorum ve bu 
konularla ilgili, Başkanlık Divanının tutumunun da 
lehinde olduğunu arz etmeye çalışıyorum. Bu neden
le, teşekkül etmiş olan bir hakkın, bu hakkın kul
lanılmasına ait bir başka hakkında daha tanımlan
masına ihtiyaç olduğu meselesine değinmek istiyo
rum. Ortada bir çelişki vardır; ortada, siyasal bir 
hakla yasal bir hakkın birleşmemesînden doğan bir 
çelişki vardır ve Parlamento, bu çelişki nedeniyle 
sıkıntıya düşmüştür; bunu ifade etmek istiyorum!. 
Onun için bir de örnek sunma ihtiyacı hissetmekte
yim. Örneğin, bir tel tasavvur ediniz. Bu tele sahip 
olan bir kişiyi düşününüz. Bu teli, kendi hakkı olduğu 
için alabilir. Bu teli alır, tutar, mamelekine geçirir 
ve dilediği gibi kullanır; ama aynı telin içinden on-
bin voltluk bir cereyan geçtiği zaman, o tel, ona ait 
olduğu halde, o teli kullanamaz, o tele dokunamaz, 
çünkü, yasal hakla, fizikî hak; yasal hakla, siyasal 
hak arasında fark vardır ve Parlamentomuz bu far
kı çözemediği için, buna ait bir usul getiremediği 
için sıkıntıya düşmüştür; burada ne parlamenterle
rin, ne, Parlamentonun, ne Başkanlık Divanının eleş
tirilmesine ait bir husus mevcut değildir. Bu neden
le, basın da haksızlık etmiştir, aramızdan arkadaş
larımızın bir bölümü de haksızlık edebilecektir. Bu 
nedenle, siyasal bir hak ile yasa] bir hakkın nasıl bir
leşeceğine dair bir hukuk düzeninin kurulmasına ih
tiyaç var. Böyle bir hukuk teşekkül etmiş olmadığı 
için ve bu konu dolayısıyle böyle bir hakkın, böy
le bir hukukun teşekkülünde zaruret hâsıl olduğu 
için, önce Parlamentonun, yasa koyucusu olarak, 
bu meseleye açıklık getirmesi lâzım. Örneğin, ano
nim ortaklıklarda bir dişli çark, o ortaklığa hisse
dar olan bir kişinin malıdır; ama, o dişli çarkı alıp 
evine götüremez. Çünkü, orada iki tür hak söz ko
nusudur : Biri, yasal hak; bîri... (A. P. sıralarından 
«Ne alâkası var?» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, rica ediyorum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Peki, örne
ğimi devam ettirmiyorum, sabrınızı da suiistimal et
mek istemem. 

Parlamento içinde, Başkanlık Divanına ait eleş
tirilerde ölçülü olmamızı, Meclis Başkanımızın mut
laka bu sorulara cevap vermekle yükümlü tutulması 
gibi bir yolun açılmamasını rica ediyorum. Zira, 
Parlamentomuzun içinde kendi kendisine milletve
killerinin soru sorması müessesesi, içimizden biri 
yönetimde olmadığı sürece, hükümette üye bulun
madığı sürece, bu sorulara bizzat cevap verme veya 
muhatap olma durumunda bulunmamalıdır. İleride 
daha önemli güçlükler ortaya çıkabilir. Bunu sakın
calı bir yol olarak gördüğümü arz etmek isterim. 

Bu nedenle söz aldım. Başkanlık Divanının mü
samahasına sığınarak sözlerimi burada bitiriyorum 
ve Başkanlık tutumunun lehinde olduğumu arz et
mek isterim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Karaaslan buyurun. 
Tutumun aleyhinde veya lehinde?.. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Tutumun aleyhinde konuşacaksınız, 

buyurun. 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Peşinen şunu arz edeyim ki, konuşmamın uzaktan 

ve yakından İçtüzük uygulamasının dışında herhan
gi bir hususla iligisi yoktur. Tamamen, sayın Baş
kanın İçtüzük anlayışı ve yanlış uygulamasını belirt
mek için söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, öğleden önce, bugüne 
kadar, bu Meclisin ne İçtüzüğüne göre, ne de yerleş
miş teamüllerine göre uygulanmasına emsal görülme
yen bir uygulama sayın Başkan tarafından Yüce Mec
liste uygulandı. Bu şu idi: «Sayın Başbakandan soru 
sorulur mu sorulmaz mı?» hususu. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususta İçtüzükte 
bir hüküm yok, kesin bir hüküm yok: ama bilebildi
ğim kadarıyle, meseleyi birazda tetkik ettim; sayın 
başbakanlarımızın, bütçe üzerinde, hükümet adına 
yaptıkları konuşmalardan dolayı bir soruya muhatap 
olduklarına dair bir teamüle rastlamadım. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bu, padişah, 
kral. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Padişah 
değil efendim. 

Sorulabilir, icabında hakkında soruşturma da 
açılabilir, gensoru da açılabilir; ama icranın ve hükü
metin başı olarak bu soruları, yazılı, sözlü soru öner
geleriyle sormak mümkün olduğuna göre, bunu bil-
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hassa suiistimal ederek saatlerce kürsüde tutmak su
retiyle, bu müesseseyi de, evvelâ bu Meclisin içinden 
çıkmış bir insan olarak, bu Meclisin bir üyesi olarak, 
yıpratmaya hakkımız olmadığı inancındayım. 

Bereket ki, Türkiye'nin meselelerine son derece 
vakıf ve Cenabı Allah'ın bir lütfü, vergisi gibi kes
kin bir zekâya sahip olan Sayın Demirel, bu soru
ların muhatabı olduğu için 101 suale 101 cevabı ver
mekte en ufak bir güçlük çekmedi; Diğer arkadaşlar 
da, mütebaki sorularını geri almak mecburiyetini, en 
az; vicdanlarında hissettiler. (C. H. P. sıralarından, 
«Neden bahsediyorsun?» sesleri.) 

Bir uygulamadan bahsediyorum, İçtüzük uygula
masından. 

Öyle zannediyorum ki, Meclisin Tüzüğünde ve 
teamülünde olmayan bazı husustan bu Mecliste mü-
esseseleştirdiğimiz zaman, Sayın Demirel buna cevap 
vermekte güçlük çekmeyebilir; ama bugün içinizde 
milletvekili olarak oturup, yarın aynı mevkiye gelen 
her insanın bu güçlüğü çekmeyeceğini iddia etmeniz 
herhalde mümkün değildir. 

Bu hususu böylece tescil ettikten sonra, Saym 
Başkanın yanlış bir uygulaması olarak, Sayın Baş
kanın sık sık tekrarladığı bir hususa da işaret etmeyi 
zarurî addetmekteyim. 

Saym Başkan, arkadaşlarımızın İçtüzük uygula-
malarıyle ilgili söz taleplerine çok kestirme, herkesin 
rahatça uyabileceği bir tabiri burada kullanmayı âdet 
haline getirdi; «Sayın Başkana saygılı olun, Başkan
lığa saygılı olun.» 

Muhterem arkadaşlarım, elbette ki, şu Yüce Mec
lisi temsil eden Başkana, Başkanlık Divanına ve o 
müessesenin topyekûn mensuplarına saygılı olmak 
hepimizin en başta gelen görevi. Bu, evvelâ, kendi 
kendimize bir saygıdır; ama bunu sık sık ilkokul sı
ralarında tekrarlanan bir lâf haline getirirsek... öyle 
zannediyorum ki, buraya seçilmiş insanların da, Sa
yın Başkandan saygı dersi almaya ihtiyaçları yok
tur; olmadığı kanaatindeyim. 

Şimdi, Sayın Millet Meclisi Başkam, bugün Mil
let .Meclisi Bütçesi görüşülürken, burada yasama or
ganının bir nevi başı, Türkiye Büyük Millet Meclisi
ni temsil eden bir şahıs olarak bu sıfatla bulunmu
yor. Millet Meclisi Başkanının, yasama görevlerinin 
dışında kalan, tamamen icraî görevlere taallûk eden 
bazı görevleri var. Evvelâ, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin İta amiri, personelin tezkiye amiri, Mec
lisin inzibatından, disiplininden sorumlu, bir nevi 
Meclisteki icranın başı olarak bulunuyor. 

Bu bakımdan, bu hususu kesinlikle Sayın Başka
nın yasama görevlerinden ayırmak lâzım. Yasama gö
revini taallûk etmeyen, icraî bir faaliyete taallûk 
eden bîr meseleden dolayı da, nasıl ki, her bakan bu
rada birtakım hesapları vermeye, bütçenin müzakere
leri dolayısıyle kendisini mecbur hissediyorsa, Saym 
Meclis Başkanının da aynı mecburiyeti şahsında duy
ması lâzım. Öğleden evvelki uygulamada Sayın Baş
bakanı bizzat bu meselelere muhatap kıldık. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI KEMAL GÜ
VEN (Kars) — Duymuştum ve komisyona gelmiş
tim beyefendi. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Evet. Bu
güne kadar teamülüne rastlamadığımız şekilde Sayın 
Başbakanı bizzat, saatlerce kürsüde tuttuk, sual sor
duk. 

O halde, icraatlarının hesabını vermekten çekin
meyen insanların da, İçtüzük ve teamüle aykırı dahi 
olsa, nasıl ki, Sayın Başbakan göğsünü gere gere, 
«Ne sorarsanız sorun, bunun cevabını vermeye hazı
rım» dedi ise, Sayın Millet Meclisi Başkanının da 
aynı şekilde kürsüye çıkması lâzımdı. 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Yürek ister, 
yürek. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Şimdi, bu, 
işin bir yönü. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI KEMAL GÜ
VEN (Kars) — Ben de o maksatla geldim. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Karşılıklı ko
nuşmak var mı Sayın Başkan? 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, kaldı ki, İçtüzüğümüzün, «Başkan
lıktan sorular» başlığını taşıyan 98 nci maddesi var. 
Madde aynen şöyle: «Başkanın, - özelikle Başkanı 
ayırmış - Başkanlık Divanı üyelerinin ve Danışma 
Kurulunun Millet Meclisi faaliyetleriyle ilgili görev
leri hakkında Başkanlıktan, sözlü veya yazıh soru 
sorulabilir. Merak buyurmayın* diğer fıkralarını da 
okuyacağım. «Bu sorular Başkan veya görevlendirece
ği Başkanvekilierindcn biri tarafından cevaplandırı
lır. Soru, sözlü ise, önergesi verildikten yedi gün son
ra gündeme alınır. Bu sorular hakkında da, Hükü
mete yöneltilen sorular hakkındaki hükümler uygu
lanıl.» Son fıkraya dikkatinizi çekerim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi, her ne kadar bu 
98 nci madde, alışageldiğimiz ve İçtüzüğümüzün 94, 
95 ve 96 nci maddelerindeki sözlü ve yazılı sorularla 
ilgili gibi görünüyor ise de, son fıkra «Hükümet hak
kındaki hususlar uygulanır.» dediğine göre, Meclis 
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icrasının başı olan Sayın Başkanın da burada, bakan
ların tabi olduğu ve hatta hatta Sayın Başbakanın 
tabi tutulduğu usulün dışında bir usule tabi tutulma
ması iktiza ederdi. 

Mesele bununla da bitmiyor. Öyle zannediyorum 
ki, sinirlenip, asabileşip, şekil ve tavır değiştireceği
nize, mütalaamı dinlemek lütfunda bulunursanız, 
mesele çok daha iyi anlaşılacaktır. 

İçtüzüğün 13 ve 14 ncü maddeleri iki müesseseyi 
birbirinden ayırmış sayın arkadaşlarım: «Başkanlık 
Divanının görevleri» diyor; ayrı bir müessese olarak 
kabul etmiş, 14 ncü madde; «Başkanın görevleri; 
Başkanlığı ayrı bir müessese olarak almış. 

«Başkanın görevleri şunlardır» diyofr : 
«1. Millet Meclisini, Meclis dışında temsil et

mek.» 
Bu, Millet Meclisinin temsili ile ilgili bir husus

tur. Bu temsil sıfatına saygılı olmak ve bununla il
gili olarak en ufak bir beyanda bulunmamak, hepi
mizin uyması gereken ve saygılı obuamız gereken bir 
husustur. 

«2. Genel Kurul görüşmelerini yönetmek.» 
Yasama faaliyeti ile ilgili. 
«3. Tutanak dergisi ile, tutanak özetinin düzen

lenmesini denetlemek.» 
Bu da gene bir nevi yasama görevinin devamı. 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Ne alâkası 

var? 

AHMET KARAASLAN (Devamla)'— «4. Baş
kanlık Divanına Başkanlık etmek. 

«5. Danışma Kuruluna Başkanlık etmek. 
«6. Millet Meclisi komisyonlarını denetlemek. 
«7. Başkanlık Divanı kararlarını uygulamak. 
«8. Millet Meclisinin - dikkatinizi çekiyorum, 

sekizinci fıkra - idarî ve malî işleriyle...». 
BAŞKAN — Sayın Karaaslan, müddetiniz bir da

kika geçti; toparlayın lütfen. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Toparlı
yorum Sayın Başkan. 

«Millet Meclisinin idarî ve malî işleriyle ilgili kol
luk işlerini yürütmek ve denetlemek». 

İşte, burada, Millet Meclisi Başkanının icraî göre
vi başlıyor. Diğer fıkralarını okumuyorum; vaktim 
dolduğu için sözü bağlamak istiyorum. 

Bir sayın üye çıkmış diyor ki, «Özellikle Sayın 
Başkanın icraatına taallûk eden bir soru soracağım». 

Bu, Başkanlık Divanının görevi ile, yetkisi ile ilgili 
değil; bizzat Sayın Başkanın kendi yetkisine taallûk 
eden, yetkisi dahilinde olan bir hususla ilgili. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kadar açık ve seçik 
olan bir hususla ilgili olarak, elbette ki, Başkanın şah
sî yetkisine taallûk eden ve devri mümkün olmayan bir 
yetkisini kullanmasından mütevellit Başkanlık Diva
nının diğer üyelerini bu sorulara muhatap kılmak, 
bana göre, bir nevi, görevden kaçmak oluyor İçtüzü
ğümüzün bu hükümleri karşısında. 

Şimdi, mesele bu kadar açık olduğuna göre, Sa
yın Başkanvekilinin de, tutumu ile işi geçiştirip, Baş
kanın ısrarına rağmen Sayın Başkana söz vermeme
sini, İçtüzükle ahenk halinde bulmak, ona uygun mü
talaa etmek mümkün değildir. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Karaaslan, vaktiniz geçiyor. 
Beş dakika geçti vaktiniz. Aleyhimde konuştuğunuz 
için müsamaha ediyorum. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Bağlıyo
rum, son cümlemi söylüyorum, son cümlemi söylü
yorum. 

O halde, eğer Sayın Başkanın bu mevzularda cevap 
vermesinde... 

BAŞKAN — Tüzüğü siz yapmışsınız, Siz koymuş
sunuz müddetleri Sayın Karaaslan; ben onlara uy
mak zorundayım. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Tamam 
Sayın Başkan, bağlıyorum; son cümlemi söylüyorum. 

Eğer, Sayın Başkanın kendisine tevdi edilecek, 
Başkanhk icraatına tevdi edilecek hususları cevaplan
dırmakta müşkül ve güçlüğü var ise, İçtüzük hüküm
lerine göre, onu, bir Divan Üyesine de cevaplandır
madı mümkündür. 

Bu hususu belirtmek için söz aldım. 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (A. P. sıraların

dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tutumum hakkında iki şahıs aleyhte, bir üye lehte 

konuştular. 
Şimdi, müsaade ederseniz, bir hususu tavzih et

mek zarureti doğuyor. 

Sayın üyeler, bu gibi hallerdeki soru müessesesi, 
İçtüzüğümüzün 61 nci maddesinde tedvin edilmiştir. 
Madde şöyledir : «Görüşme sırasında hükümetten 
veya komisyondan soru sormak isteyenler, sorularını 
yerlerinden sorarlar». Hükümetten veya komisyondan 
soru sormak isteyenler, sorularını yerlerinden sorar
lar. «Sorular, konuşmalar bittikten sonra sıra ile so
rulur». 
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Şimdi, Sayın Başbakan burada konuştular, Hükü
met adına konuştular... 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Bir de 98 nci j 
maddeyi okuyun. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, müsaade buyu
run, arz edeyim. 

...Hükümet adına konuştular, Başbakan adına ko
nuşmadılar. Hükümet adına konuştuklarına göre, bir 
başka üye hükümet adına konuştuğunda buna sual 
sorma imkânı olur da, bir Başbakan hükümet adına 
konuştuğu zaman buna sual sodma imkânı olmazsa, | 
bir defa sual sorma imkânını ortadan kaldırmış olu- ı 
ruz. 

İkinci mesele : Kendileri değindiler; tutumum hak
kında, yanlış bir davranış içine girdiğimi iddia etti
ler. 

Başbakan muhterem Başbakanımızdır; fakat, bu
radaki sıfatı Hükümeti temsilendi. Hükümeti temsilen 
olduğu içindir ki, Hükümete sorulacak olan suallerin 
cevabını o verecekti. Bunun için sordum. I 

98 nd maddeye gelince : 
98 nci madde şudur arkadaşlarım. İsterseniz bir 

daha okuyalım, yanlışlığa meydan vermemek için : I 
«Başkanın, Başkanlık Dîvanının, Başkanlık Divanı | 
Üyelerinin ve Danışma Kurulunun Millet Meclisinin I 
faaliyetleriyle ilgili görevleri hakkında Başkanlıktan I 
sözlü veya yazılı soru sorulabilir. I 

«Bu sorular, Başkan veya görevlendireceği Baş- I 
kanvekiHerinden biri tarafından cevaplandırılır. I 

«Soru, sözlü ise, önergesi verildikten 7 gün sonra 
gündeme alınır. Bu sorular hakkında da, hükümete I 
yöneltilen Somlar hakkındaki hükümler uygulanır». 

Tüzüğümüzde bir soru müessesesi daha vardır, I 
çok defalar şu Mecliste işlenmiş bir husustur bu. Sa- I 
ym bakanlardan yazılı ve sözlü sorular sorulur. Bu 
kürsüye gelinir, sayın bakandan sözlü soru sorulur. I 
Sayın bakan buna sözlü cevap verir; yazılı soru so
rulur, yazılı cevap verir. Sözlü soru, istenirse yazılı 
soru haline getirilir. I 

Şimdi, burada 98 nci madde, bakanlardan o şe
kilde sorulan suallerin, Millet Meclisinin Başkanından, 
Başkanlık Divanından sorulacak olan prosedürü tes
pit ediyor. Bu 98 nci madde, bakanlar hakkında so
rulan suallerin müteşâbihî olarak konulmuş olan mad- | 

dedir. Burada, şu anda cereyan eden hadiseye uygu
lanacak olan madde değildir. Ancak bu madde, 61 nci 
maddedir. Şimdi, 61 nci maddede, «Sorular, konuşma
lar bittikten sonra sıra ile sorulur» deniyor. 

Konuşmalar bitti. Sual soracaklar var mı dedim ve 
sıraya koydum, sualleri Sordurdum. Kendi partimin 
çok muhterem bir üyesi, zamanım geçirmiş olduğun
dan dolayı, ısrarla sual sormak istediği halde, fırsat 
vermedim. 

Şimdi, Sayın Yağcı'nm böyle bir sual yolunu aç
maya teşebbüsünden sonra yeniden Sayın Başkana 
sual sorulması için yazılar gelmeye başladı. Biz bir 
yolu eğer açarsak, bu teamül haline gelirse, yarın bu 
yol Meclîsi işlemez duruma getirir. 

Şu andaki durumu hesaba katmak suretiyle bir 
davranış içinde bulunduğumuz an, her durumu ayrı 
ayrı hesaba katıp, davranış içerisine girmek zarureti 
doğar ki, o zaman ne tatbikatına imkân kalan bir 
Tüzük, ne de sizleri idare etme gücüne sahip olacak 
bir Başkan mümkün değildir, olamaz. 

Sayın Başkanın, ben şu anda öyle zannediyorum 
ki, çok arzu ediyorum kendilerine fırsat verip şura
dan açıklamayı yaptırmaya; bu açıklamayı benim de 
gönlüm arzu ediyor, ama Sizin yapmış olduğunuz 
Tüzük bunu kapadığı için, ben bu fırsatı ne Başka
na verebileceğim, ne de bu imkânı tanıyabileceğim; 
Tüzük Möytedh*. 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Ne münase
bet Sayın Başkan? O zaman, Meclis Başkanı yok de
mektir. Çıkıp oraya cevaplaması lâzım. 

BAŞKAN — Lütfen oturun, efendim. 
Bir de, «Başkanlığa saygılı olun» kelimesinden ar

kadaşım incinmiş. 
Şu anda arkadaşımızın bir tanesinin Başkanlığa 

karşı olan davranışını eğer müşahade ettiyseniz, Baş
kanın, bu lâfı mükerrer olarak tekrarında herhalde 
zaruret görmüş olacaksınız. 

İstirham ediyorum sizden... 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Başkan rad
yodan mı verecek bu soruların cevabını, Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — 98 nci maddeye göre sualini sorup, 
cevabını alabilirsiniz. 
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II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — 7977 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/494; C. Senatosu : 1/492) (M. Mec
lisi S .Sayısı : 499; C. Senatosu S. Sayısı : 614) 

A) T. B. M. M. BÜTÇESİ : 
a) Cumhuriyet Senatosu : 
b) Millet Meclisi (Devam) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Büt
çesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi her bölümü okutup, ayrı ayrı oylarınıza su
nacağım. 

A) CUMHURİYET SENATOSU BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) 

101 

111 

900 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Yasama hizmetleri 
BAŞKAN — «ölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Transferler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

37 960 000 

66 800 000 

297 000 

Millet Meclisi Bütçesinin bölümlerini okutuyo-

rum 

Bölüm 
(Prog.) 

B) MÎLLET MECLİSİ BÜTÇESİ 

Lira 

101 Genel yönetim . 188 207 900 
BAŞKAN — Bu bölüm üzerinde verilmiş olan 

önergeler var okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmıekte olan Millet Meclisi Bütçesine 

bağlı Bütçe Karma Komisyonunca kabul edilen, kad
ro cetvelinde buhınan kadrolardan, aşağıda 1 No. lu 
cetvelde gösterilen kadroların düşülerek, II No. lu 
cetvelde gösterilen kadroların ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Uşak Milletvekili 
Ahmet Yılmaz 

İdareci Üye 
Bilecik 

Mehmet Ergül 
Sakarya Milletvekili 

Hayrettin Uysal 
Nevşehir Milletvekili 

M. Zeki Tekiner 

Ankara Miletvekili 
Osman Ceran 

Ankara Milletvekili 
Oğuz Aygün 

Çorum Milletvekili 
İhsan Tombuş 

Çorum Milletvekili 
Etem Eken 

Sınıfı 

İçel Milletvekili 
Süleyman Şimşek 

I NOLU CETVEL 

D. Unvanı 

GRUP AMİRLİĞİ 
G. 1. Hz. 4 Büro Amiri 

» 4 Büro Amir Yardımcısı 
MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ 

» 1 Müdür Yardımcısı 
» 2 Müdür Yardımcısı 

BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ 
» 2 Raportör 

KİTAPLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
» 2 Müdür Yardımcısı 

DAİRE MÜDÜRLÜĞÜ 
Yrd. Hz. 6 Hademe 

» 8 Hademe 
MİLLÎ SARAYLAR MÜDÜRLÜĞÜ 

» 2 Müdür Yardımcısı 

Adedi 

5 
2 

1 
1 

2 

3 

25. 
11 

Sınıfı 

II NOLU CETVEL 

D. Unvam Adedi 

G. 1. Hz. 
» 
» 
» 

GRUP AMİRLİĞİ 
4 Büro Amiri 
7 Büro Amiri 
4 Büro Amir Yardımcısı 
6 Sekreter 

4 
1 
1 
1 
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Sınıfı D. Unvanı Adedi 

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ 
» 2 Müdür Yardımcısı 2 

BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ 
» 2 Raportör 3 

KİTAPLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
» 2 Müdür Yardımcısı 2 

DAİRE MÜDÜRLÜĞÜ 
Yıd. Hz. 6 Hademe 24 

» 8 Hademe 12 
MİLLÎ SARAYLAR MÜDÜRLÜĞÜ 

G. İ. Hz. 2 Müdür Yardımcısı 1 

GEREKÇE — Malumları olduğu üzere, kanun 
yapmak yasama organının, bu kanunları yürütmek 
de idarenin yetkilerine ait bir husustur. Bu meyanda, 
memurların tayin, terfi ve tecziye işlerinin de, İdare
nin görevleri içerisine girdiği açıktır. 

1977 yılı Millet Meclisi Bütçesinin Bütçe Karma 
Komisyonunda görüşülmesi sırasında, bir kısım me
murların terfi ve tayinlerini hedef alan bazı önerge* 
ler verilmiş ve bu önergeler kabul edilerek, İdarenin 
yetkilerine müdahale edilmiştir. Memurların kadrola
rı verilirken belirli objektif kıstaslar gözönüne alın
mış, idareci üyelerin ve Başkanlık Divanının tetkik ve 
kabulleriyle Yüksek Karma Komisyona sunulmuştur. 
Komisyonda kabul edilen bu önergeler, kadroları ara
sında kurulmuş bulunan dengeyi de bozmakta ve ba
zı haksızlıklara da neden olmaktadır. Bu uygulama, 
ileride bir âdet haline gelebileceği gibi, kabul edilen 
kadrolara istenilen memurların atanmaması halinde 
de, memurlar açıkta kalacak, dolayısıyle Devlet 657 
Sayılı Kanunun 91 nci maddesi gereğince, memura 
çalışmadan para ödeyecek, ayrıca, şahıslar da hiç bir 
yan ödeme almadan, sadece maaşlarını alacakların
dan mağdur olacaklardır. 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle, Cumhuriyet Sena
tosuna önerge verilmiş ve bu önerge üzerine Başkan, 
Bütçe Karma Komisyonundan önergeye katılıp katıl
madığını sormuş, Bütçe Karma Komisyonu adına 
Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sayın İbrahim 
Kutlar aynen; «Sayın Başkan, yukanda Komisyonda 
kadrolar üzerinde bir artırma oldu. Bunun, bugün 
burada düzeltilmesi isteniyor ve doğrudur. Eşitlik sağ
lamak için Senato Bütçesinde kabul edilmemiştir ve 
Meclis Bütçesinde de bir kısım, bu şekildeki teklifler 
kabul edilmemiştir. Komisyonumuz bunu idarenin 
yetkilerine müdahale olarak kabul etmektedir. 

önergenin kabulünü ve dengenin eskiden olduğu 
gibi muhafazası hususunun karar altına alınmasını 
istirham ediyoruz» demiş ve önergeye katıldığını bil
dirmiştir. Bilâhara söz alan sözcü, «Esasım Yüksek 
Senatoya arz edeyim. 

Her memur geçen senelerde de, beş arkadaşı ya
kalıyor, imza attırıp, yüksek bir derece alma peşinde 
koşuyordu. Bu sene de, Karma Bütçe Komisyonuna 
bu şekildeki müracaatlar tomar halinde geldi. Evvelâ 
bu önergelerin birkaç tanesi göz yumularak geçti; fa
kat arkası gelmiyor, bitmiyordu. Onun üzerine Ko
misyon bir karar aldı; bunu, İdarenin yetkisine de 
tecavüz kabul ederek, kademe ilerlemeleri, derece 
yükseltmeleri, İdarenin teklifi ve Meclis Divanının 
kararıyle olur; binaenaleyh, Komisyonda münferiden 
her memurun kendisine göre kadro isteme usulünü 
kaldırdık. Orada kabul edilen önergeler için tekriri 
müzakereye imkân olmadı. Konu, buraya geldi. Bu
rada, bunu kaldıracağımızı söyledik. Bu şekilde, Ko
misyonda kabul edilen önergelerle, verilen kadrolar 
kaldırıldığı takdirde, Senato ile ve Meclisin diğer me
murlarıyla eşitlik temin edilmiş olacaktır. 

Kabulünü istirham ederim.» demiştir. 
Bu görüşler üzerine, Cumhuriyet Senatosu Genel 

Kurulu önergeyi aynen kabul etmiştir. 

Ancak, Bütçe Karma Komisyonunda, Bütçe üze
rinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliklerin 
görüşülmesi sırasında, Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan değişiklik benimsenmemiştir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle ve ileride doğacak 
haksızlıkların ve mahzurların da önlenmesi amacıyle, 
önergemize iltifat edilerek, kabul edilmesini arz ve 
rica ederiz. 

BAŞKAN — Bütün önergeleri, evvelâ, sırayla 
okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Bütçesine bağlı kadro cetvellerin

den Başkanlık Müşavirliği, kadıosunun çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Saygılanuzla. 
Bolu Yozgat 

Müfit Bayraktar İhsan Arslan 
Sinop Konya 

Mustafa Kaptan Muzaffer Demirtaş 
Konya 

Necati Kalaycıoğlu 

Gerekçe : Millet Meclisi kadro cetvelleri tetkik 
edildiğinde geniş bir istişare kadrosunun mevcut ol-
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duğu görülmekte ve ayrıca 'bir Başkanlık Müşavirli
ğine ihtiyaç bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

Bu sebeple; halen boş bulunan hu kadronun kal
dırılması faydah olacaktır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

1977 Malî Ydı Bütçe Kanun Teklifinin Millet 
Meclisi Bütçe teklifine bağlı kadro cetvelinin, Grup 
Amirlikleri kesiminde yer alan kadrolardan: 

Sınıfı Unvanı 

Yrd. Hiz, 
Yrd. Hiz. 
Yrd. Hiz. 
Yrd. Hiz. 

Teksirci 
Teksirci 
Teksirci 
Teksirci 

Adedi 

1 
1 
1 
2 

Kadroların unvan ve dereceleri ile sayılan aynı 
kalmak üzere, 

Gn. İ. Hiz. Teksir ve Fotokopi memuru 1 
Gn. I. Hiz. Teksir ve Fotokopi memuru 1 
Gn. t. Hiz. Teksir ve Fotokopi memuru 1 
Gn. İ. Hiz. Teksir ve Fotokopi memuru 2 

Millet Meclisi Grup Amirliklerinde çalışan yu
karıdaki elemanların smıflarının Yardımcı Hizmetler 
sınıfından, Genel İdare Hizmetleri sınıf ma dahil edil
meleri, (Aynı kadrolarda istihdam edilen Levazım 
Müdürlüğü ve Bütçe Müdürlüğü Teksirci'leri Genel 
İdareden işlem görmektedirler.) gerekmektedir. 

Aynı hizmette çahştınlan personel arasında eşit
liğin sağlanmasını arz ve teklif ederiz. 

Ankara İstanbul 
Dr. Oğuz Aygün Ali Nejat Ölçen 

Kayseri İstanbul 
Mehmet Altmışyedioğlu Süleyman Arif Emre 

Çorum 
İhsan Tombuş 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Saym Başkanlığa 
Millet Meclisi Bütçesinin kadro cetvelleri Bölü

mü Grup Amirliği kısmındaki 4 ncü dereceli 4 adet 
Büro Amiri ile 1 adet 4 ncü dereceden Büro Amiri 
Yardımcısı kadrosunun 3 ncü derece olarak düzeltil
mesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Kütahya 
Turgut Toker İlhan Eırsoy 

Kocaeli Manisa 
Sedat Akay Süleyman Tuncel 

Malatya İzmir 
Ahmet Karaaslan Yücel Dirik 

Trabzon 
Ekrem Dikmen 

Niğde 
Haydar Özalp 

İstaribul 
Servet Bayramoğlu 

Sivas 
Ahmet Durakoğlu 

İstanbul 
Engin Unsal 

İstanbul 
Metin Tüzüm 

İstanbul 
Mustafa Parlar 

İçel 
İbrahim Gökte pc 

İzmir 
Süleyman Genç 

Denizli 
Hüdai Oral 

Adana 
Osman Çıtırık 

Tekirdağ 
Yılmaz Alpaslan 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisi bütçe teklifine bağlı kadro cet
vellerinin - Daire Müdürlüğü - kesiminde yer alan : 

Sınıfı Derecesi Unvanı Adedi 

Yrd, Hiz. 
Yrd. Hiz. 
kadrolarının, 
Gn. İ. Hiz. 

Hademe 
Hademe 

25 
11 

6 Memur (Sigara sa- 1 
hş memuru) 

Gn. İ, Hiz. 8 Memur (Sigara sa- 1 
tış memuru) 

Yrd. Hiz. 6 Hademe 24 
Yrd. Hiz. 8 Hademe 10 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Çankırı Diyarbakır 
Arif Tosyalıoğlu Mahmut Kepolu-

Muğla İzmir 
Ahmet Buldanlı Orhan Sorguç 

Ankara Bolu 
Firkri Pehlivanlı Müfit Bayraktar 

İzmir 
İsmail Taşlı 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

1977 Millet Meclisi Bütçesine bağlı kadro cetvel-
lerindeki Genel Sekreterlik kadrolarında bulunan, Ge
nel İdare Hizmetleri sınıfında ki 9 ncu dereceden 1 
adet Divan Üyeleri Sekreteri kadrosunun, (Divan 
Üyeleri Bürosu Amiri) şeklinde değiştirilmesini a:z 
ve teklif ederiz. 17.2.1977 

Sivas Bursa 
Enver Akova Halil Karaatlı 

Tokat İstanbul 
Feyzullah Değerli İhsan Toksan 

Trabzon 
Ömer Çakıroğlu 
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Gerekçe : Bu değişiklik bütçeye hiçbir malî 
külfet yüklememektedir. Sadece unvan değişikliğini 
öngörmektedir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

1977 yılı Millet Meclisi Bütçesine bağlı kadro cet
vellerinin Daire Müdürlüğü kısmının Yardımcı hiz
metler sınıfında yer alan hademe kadrolarından 6 ncı 
dereceden 3, 7 nci dereceden 1 ve 8 nci dereceden 
de 2 şer adedinin düşülerek, aynı Müdürlüğün Genel 
İdare hizmetler kısmına (Genel Kurul Teşrifat Me
muru) unvamyle 6 ncı dereceden 3, 7 nci dereceden 
1 ve 8 nci dereceden 2 olmak üzere konmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Gerekçe : Halen MiHet Meclisi Genel Kumlun
da görev yapan hademelerden, yaptıkları hizmetin 
gereği olarak ve hiçbir malî külfeti olmaksızın un
vanlarının değiştirilmesiyle bu kişilere manevî bir de
ğer verilmiş olacaktır. 

Sakarya Balıkesir 
Hayrettirii Uysal Cihat Bilgehan 

İstanbul . Konya 
Süleyman Arif Emre Şener Battal 

Muğla Mardin 
Ünat Demir Talât Oğuz 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, Millet Meclisi Bütçesinin Em-
niyei Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolardan bir adet 
Polis Memurluğu kadrosunun kaldırılarak, ekli gerek
çeye istinaden bunun yerine ve mevcut kadrolara ilâ
veten bir adet Komiser Muavinliği kadrosunun ih
dasına emir ve müsaadelerini teklif ederiz. 

Gerekçe : Millet Meclisi İdare Teşkilâtı Emniyet 
Müdürlüğü Hizmetleri kadrosunun halihazır kadro 
durumuna göre yetersiz olduğu görülmektedir. 

Yönetici azlığı ve sevk ve idaredeki aksaklıkla
rın giderilmesi bakımından işbu teklifimiz hazırlan
mış ve bu alandaki boşluğun giderilmesine çalışıl
mıştır. 

18 yıllık hizmeti ve bu alanda tecrübesi bulunan 
Mîllet Meclisi Emniyet Müdürlüğü kadrosunda ha
len görevli olan Polis Memuru Hasan Sönmez'in, ha
len işgal ettiği Polis Memurluğu kadrosunun kaldı
rılarak, bu cetvele, mevcut kadrolara ilâveten bir 
adet daha Komiser Muavinliği kadrosunun ilâve edil

mesi ve emniyet hizmetlerinde uzun yıllar çalışmış 
bir elemanın hizmetinin değerlendirilmesi, ve verim
liliğin artırılması bu önergemizle pekiştirilmek is
tenmektedir. 

Yukardaki teklifimiz, bu gerekçeye istinaden ha
zırlanmış bulunmaktadır. 

İstanbul Sivas 
İ. Fehmi Cumalıoğlü Vahit Bozatlı 

Adıyaman Giresun 
Kemal Tabak M. Emin Turgutalp 

Nevşehir Adana 
Mehmet Sabri Döıtkol Mehmet Hulusi Özkul 

Malatya 
Mehmet Turhan Akyol 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclîsi 1977 Malî Yılı Bütçesinin Zaîişleri 
ve Evrak Müdürlüğü Arşiv ve Tevzi Memurluğu kad
rosundaki 5 nci dereceli 3 adet Tevzi Memurluğu 
kadrolarından bir adedinin 3 ncü derece Arşiv Kısım 
Amiri Yardımcısı olarak düzeltilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Balıkesir Balıkesir 
İlhan Aytekin M. Kemal Alver 

Adana Balıkesir 
Yılmaz Hocaoğlu A. İhsan Kırımlı 

Balıkesir 
Behram Eker 

BAŞKAN — önergelerin işlemine başlıyoruz. 
(Millet Meclisi İdareci Üyesi Mehmet Ergül ve 8 

arkadaşının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bu önergede kadrolar düşürülmek

te. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Komisyo
na sorun. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyorlar mı?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Sayın Baş
kanım, bu önergeye katılamıyoruz. Çünkü, Bütçe 
Plan Komisyonumuzda bu konu enine boyuna tar
tışılmış ve bu hale getirilmiştir. Ayrıca, bu, iddia 
edildiği gibi bir dengesizlik meydana getirecek de
ğil; tersine, bilhassa grup yöneticileri arasında bir 
dengeyi sağlayıcı şekilde tertiplenmiştir. 

Bu bakımdan, biz, bu önergeye katılamıyoruz. 
BAŞKAN — İdareci Üye, katılıyor musunuz?.. 
MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MEHMET 

ERGÜL (Bilecik) — Sayın Başkan, zaten önergeyi 
biz veriyoruz. 
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Senatoda Bütçe Komisyonu Üyesi bu önergeye 
katılmıştı ve bu nedenle de Senatoda kabul edilmişti. 

Önergeyi biz verdiğimize göre, katılıyoruz, İda
renin tasarrufuna bîr çeşit müdahale olan Komisyo
nun o kararının kaldırılması şart ve lâzım. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manân) — Sayın Baş
kanım, bir hususu açıklamama müsaade eder misi
niz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Acaba sa
yın sözcü, Senatodaki görüşme esnasında, Bütçe 
Plan Komisyonunun yeterli çoğunluğunu tespit ede
rek mi Bütçe Plan Komisyonunun verilmiş karanımı 
hilâfına fikir beyan etmiştir? Bu hususu da ayrıca 
belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Neyi soruyorsunuz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Sayın Baş
kanım, bir komisyon sözcüsünün, komisyonun kara
rının hilâfına bir fikir beyan edebilmesi için, o anda 
komisyonun çoğunluğunu etrafında toplayıp, karar 
ittihaz etmesi lâzım gelirken, Senatoda sayın sözcü, 
bu yola gitmeden, şahsî inisiyatifi île beyanda bulun
muştur. 

BAŞKAN — Onun bizimle bir ilişkisi yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 6 arkada

şının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Yüce Heye
tin takdirine bırakıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — İdareci Üye?.. 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MEH
MET ERGÜL (Bilecik) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, huzurlarınızda Sayın Divan 
Kâtibine okuttuğum bu iki önergeden ayrı daha bir
çok önergeler vardı. Yalnız, bir hususu dikkatlerini
ze arz etmek istiyorum : 

Dikkat buyurduysanız, bu önergelerin hususiyet
leri şu : Bazı önergeler unvan değişikliği yapıyor, 
bazı önergeler terfi yaptırıyor, bazı önergeler sınıf

lar arasında değişme yapıyor, bazı önergeler kadro 
yükseltiyor. Bazı önergeler de, hem derece değiştiri
yor, hem sınıf değiştiriyor. 

Şimdi, kadro yükseltmesi bir gideri icap ettiren 
bir durumdur. Yüce Meclisin böyle bir şeye yetkisi 
yoktur. Diğerleri ise, sınıf değiştirme, unvan değiş
tirme, bir kimseyi terfi ettirme, bunlar idarî tasar
ruflardır, yasama tasarrufu değildir. Şimdi, biz bu
rada herhangi bir emniyet mensubunu terfi ettirecek 
olursak, Dahiliye Vekâletinin yetkisine tecavüz et
miş olmaz mıyız? Şimdi, bir kadroyu verebilmemiz 
için, kadronun gerekli karşılığının zamanında ayrı
lıp, bütçeye inmesi lâzım gelir. 

Bu durumda, verilmiş olan bu önergeleri işleme 
koymam hukukan mümkün değil. Onun için, bunları 
işleme koyamayacağım. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

MUSTAFA KEMAL ALVER (Balıkesir) 
kan, diğerlerini koydun ya? 

Baş-

BAŞKAN — Bölüm 101 'i tekrar okutuyorum : 

BöKim 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim 188 207 900 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Yasama Hizmetleri " 17i'780 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Millî Sarayların İdare ve Ko
runması 67 284 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan Transferler 2 353 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Büt
çesi kabul edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olsun. 
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ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Meclis Baş
kanı olarak, insan teşekkür eder. Bunu yapmak için 
yürek ister, cesaret ister. Senide de o yok. Ayıp, ayıp. 

BAŞKAN — Sayın Tosyahoğlu, lütfen efendim... 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANI KEMAL GÜVEN 

(Kars) — Senin söylemenle mi hareket edeceğim? 
BAŞKAN — Sayın Başkanım, istirham ederim 

cevap vermeyiniz. 

B) CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın üyeler, şimdi; Cumhurbaşkan
lığı Bütçesinin görüşmelerine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsınlar 
efendim. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde grupları ve 
şahısları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini oku
yorum : 

Adrleî Partisi Grupu adına sayın Nadir Lâtif İs
lâm, Millî Selâmet Partisi Grupu adına sayın Meh
met Pamuk, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
sayın Reşit Ülker, Demokratik Parti Grupu adıma 
sayın Cevat Önder. 

Şahısları adına söz alan arkadaşlarım ise : Osman 
Yılmaz Karaosmanoğlu, Hasan özçelik, Hüseyin Er-
çdik, Kadir Özpak, Kemal önder, Ekrem Kangal, 
Fahri Özçelik, Mikail İlcin, Osman Aykul, Mehmet 
Özkaya, Veli Bakirli, Sabri Tığlı, İsmail Hakkı Köy-
lüoğlu, Nedim Korkmaz, Tufan Doğan Avşargil. 

Söz sırası, A. P. Grupu adına sayın Nadir Lâtif 
İslâm'ındır.' 

Buyurunuz sayın İslâm. 

A. P. GRUPU ADINA NADİR LÂTİF İSLÂM 
(Sakarya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde A. P. Millet 
Meclisi Grupunun görüşlerini açıklamak üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. Sözlerime başlarken. 
Yüce Heyetinizi Grupum adına saygı ile selâmlıyo
rum. 

Muhterem milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı ma
kamı, Anayasamızın koyduğu ölçüler içinde, Devle
tin birliğini temsil eden ve üç anakuvveti denge içinde 
tutma gayretlerinde kendisinden çok şeyler beklenen 
bir makamdır. 

Cumhurbaşkanlığı makamını ve onu temsil ve ifa 
görevini yüklenmiş Cumhurbaşkanının görev ve yet
kileri, bir süreden beri, üzerinde konuşulan bir konu 
haline gelmiş bulunmaktadır. Siyasî plâtformlarda 
devletin, rejimin, müesseselerin, kuralların işleyiş tar
zı, verilmesi gereken şekil üzerinde fikir ve mütalaa 

serdedilmesi, ilk bakışta çok normaldir. Hatta, siya
sî müesseselerin işletilmesini sağlamak ve gerekli hal
lerde, sistemin ve Anayasanın ve öteki kuralların de
ğiştirilmesini, düzenlenmesini temin etmek, siyasî ki
şilerin ve siyasî kadroların, belki de başta gelen gö
revleri arasındadır. 

Ancak, burada bir hususun gözden uzak tutulma
ması da zorunludur : Devlet hayatı içinde, devlet dü
zeni içinde bütün çalışmalar, mevcut ve mer'i kuralla
ra göre yapılmak gerekir. Hatta, mevcut Anayasanın, 
öteki kanunların ve kuruluşların değiştirilmesi ile il
gili çalışmalar ve girişimlerin de, yine halen mer'i 
mevzuata göre yapılması da keza hukukî bir zorun
luluktur. 

Bu açıklamaları şunun için yapma gereğini duy
maktayız : 

Filhakika, zaman zaman sayın Cumhurbaşkanının 
muayyen konularda verdikleri demeçler ve neşrettik
leri mesajlar, ta biatiyle, kamuoyunda bazı akisler 
uyandırmakta ve değerlendirmelere konu ve vesile 
yapılmaktadır. 

Bu arada, belirtelim ki, muhteva itibariyle, sayın 
Cumhurbaşkanının bir çok açıklamalarına katılmış 
bulunmaktayız. Ancak, sayın Cumhurbaşkanının, 
verecekleri demeç ve mesajların konusu, muhtevası 
ve zamanı yanında, bunun icapları, şartları da önem
li bir konu teşkil etmektedir. 

Sayın Cumhurbaşkanının verecekleri demeç ve 
mesajların konusunu, muhtevasını ve zamanını tespit
te hiç şüphesiz tek yetki kendileridir. 

Bu böyle olmakla beraber, Cumhurbaşkanlığının 
ve Cumhurbaşkanının, görev ve yetkilerinde yapıl
masını faydalı gördükleri değişiklik ve düzenlemeler 
konusundaki bayanlarıyle ilgili olarak bir noktaya 
değinmek isteriz. 

Muhterem milletvekilleri, Cumhurbaşkanının sta
tüsünü tanzim ve tayin eden Anayasa hükümleri, 
hiç şüphesiz, tesadüfi hükümler değildir. Anayasa
mızın, devlet şekli ve düzeni içinde, Cumhurbaşkaın-
lığı makamına ve Cumhurbaşkanına verdiği yer, ta
nıdığı yetki, görev ve sorumluluklar ve bunlarla ilgili 
hükümler bir denge ortaya çıkarmaktadır ve bu ama
cı gütmektedir. 

Devlet düzeni, işleyen bir sistemdir. İşleyen sis
temler içinde hareketli noktalar ve mekanizmalar ol
duğu gibi, sistemin işlemesi için dayanak ve denge 
noktalarına da ihtiyaç vardır; hareketli olmayan sa
bit noktalara da ihtiyaç vardır. 
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Devlet düzeni içinde, özellikle bugünkü devlet sis
temimiz içinde, hareketli insiyatif ortaya koyma gö
revi ile yükümlü organlar; meselâ Parlamento, hükü
met, siyasi partiler gibi organlar bulunduğu gibi, fonk
siyonumu daha ziyade bir denge ve bir istinat noktası 
olma ölçüsü içinde ve sükûnet görünüşü içinde yap
ması gerekli makamlar ve mercilerde vardır. Meselâ, 
yargı organları, aktif siyaset organları gibi değil, bilâ
kis, bozulmuş veya ihtilâf doğmuş noktaların açığa 
kavuşturulması, sükûnete kavuşturufanası maksat ve 
gayesi ile düzenlenmiş, kurulmuş organlardır. Yargı 
organlarımın etkinliği, aktif siyasî olaylara karışarak 
değil, bilakis, siyasî olaylardan uzak kalması ölçüsün
de artar. 

Bizim Anayasamızın getirdiği sistemin anaçizgile-
rine göre, Cumhurbaşkanının fonksiyonlu, devlet dü
zeni içindeki etkinliği iki noktaya, iki esasa bağlan
mıştır. Bunlardan biri, mesuliyetsizlik esasıdır. Yani, 
Cumhurbaşkanı, görevlerinden sorumlu değildir. Bu 
nedenle, mesuliyet getirecek bir konuda dahi, sorum
luluk, yürütme organına intikal etmekte; böylece, 
Cumhurbaşkanlığı makamı, âdemi mesuliyetle teçhiz 
edilmiş bulunmaktadır. 

Böylece, Cumhurbaşkanları, görevlerinin ifasında 
hiç bir hukukî endişe ve mülâhaza ile bağlı olmaksı
zın görev ifa edebilme imkânına kavuşturulmuş ol
maktadır. 

Anayasamızın getirdiği sistem içinde, Cumhurbaş
kanına, fonksiyonu, görevini ifada dayanacakları 
ikinci kaynak ve kudret, bizzat şahsiyetleridir. 

Esasen, genellikle parlamenter sistemin ve özellik
le Anayasamızın çerçevelediği ölçülere göre, Cum
hurbaşkanına, daha doğrusu daha geniş bir tabirle, 
Devlet Başkanına tanınan mesuliyetsizlik çok yönlü 
faydalara ve tarihî tecrübenin ortaya koyduğu sebep
le bağlı bir sonuçtur. 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanı
nın görev ve yetkileri ile ilgili olarak ortaya konan 
ve hstta bizzat Sayın Cumhurbaşkanınca da izhar 
buyurulara görüşlere göre, Cumhurbaşkanlığı maka
mının yetkilerinde bir vuzuhsuzluk veya yetersizlik 
bulunduğu ifade edilmektedir. 

Her türlü görüş bizler için muhteremdir; ancak, 
bu gibi görüşlerin doğruluğu ve isabeti üzerinde bir 
kanâate varırken, bazı hususların da göz önünde 
tutulması zorunluluğu doğmaktadır. Filhakika, dev
let düzeni içinde ve devlet sistemimizin özelliklerin
den biri olarak parlamenter sistemin ve Anayasa
mızın ölçüleri içinde Cumhurbaşkanlarının hukukî 
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ölçüler içindeki yetki, görev ve soruınduluğu belirli 
bir denge İçine konulmuştur. 

Kanaatimize göre, CuınhurbaşfeaBİarı, aslında 
yetkisiz değildirler; bilâkis, «Bu yetkileri Anayasamız 
her konuda sınırlamamıştır» diye düşünmek daha 
isabetli olabilir. Filhakika, Cumhurbaşkanı Devle
tin en üst ve millet bütünlüğünü temsil eden organı 
ve şahsiyeti olarak daha ziyade takdirleri, ölçüleri 
ve şahsiyetlerinin ağırlığından güç alan bir çalışma 
düzeni ve imkânına sahip ve yetkili küınjnış olmak
tadırlar. Bunun böyle olması, sistemin icabı ola
rak hem zorunlu, hem de faydalıdır. 

Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini daha te
ferruatlı, hukukî hükümlerle çerçevelemek, işin ma
hiyetine uygun düşmeyeceği gibi, hukukî sınırlama 
sahası genişledikçe, Devlet Başkanı olarak şahsi
yetlerinin ağırbğı azaltılmış olacaktır. 

Şunu da kabul etmek gerekir ki, Cumhurbaş-
kanhğı makamına gelebilmenin ifade ettiği mâna 
ve böyle bir şahsın ifade ettiği kudret, devlet ve 
millet hizmetlerinin görülmesinde belki teferruatlı 
hukuk kaidelerinin getirebileceği fayda ve imkân
lardan daha çoğunu temin edebilmektedir. 

Cumhurbaşkanlığı makamına gelebilmiş muhte
rem zevatın yetki, usul ve üslup ölçüleri, kendilerine 
yeterince kuvvet verebilme imkânlarım ihtiva etmek
tedir. Anayasamız da bunu öyle kabul etmektedir. 
Cumhurbaşkanlarının, görev ve yetkilerini yerine 
getirirken, açık rejimin ölçüleri içinde, tabiatiyle, 
tenkitlere de açık olmasını normal saymak gerekir. 
Bunda ittifak halinde olduğumuzu sanırım. Ancak, 
özellikle ve titizlikle belirtilmesinde zorunluluk gör
düğümüz bir nokta, yapılacak olan tenkitlerin, gerek 
üslup bakımından, gerekse isabet ve haklılık yö
nünden ölçülerin iyi seçilmesi gereği ve zorunluluğu
dur. Haksız, iyi tahkik edilmemiş ve saygı kural
larına uymayan tenkitlerin, Cumhurbaşkanlığı ma
kamını ve onun şahsiyetlerinde Türk Milletini yarala
mış olabileceğini unutmamak gerekir. 

Bunu ihlâl eden bazı davranışlara ve saygı ku
rallarına uymayan tenkitlere rastlamak bizi ziyadesi 
ile üzmektedir. Esasen, Cumhurbaşkanlığı maka
mının ve Cumhurbaşkanlarının mesuliyetsiz kıhnma-
sındaki temel nedenlerden biri de budur. Bir görüş 
tenkide açık tutukluktan sonra, bu tenkitlerin üslu
bunu, muhtevasını peşinen disipline etmek müm
kün olmamaktadır, olmayabilir. Bu ölçüsüzlük, 
bu serbestlik içinde diğer görevlerin, diğer makam
ların çalışmalarına karşı gösterilen tenkitlerin fâzla 
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rencide edici sayılmayacağı bir ahvaldeki, bir ölçüde
ki bir tenkit dalbi, Cumhurbaşkanının faaliyetleri ite 
ilgili olarak ortaya konulunca, rencide edici bir ma
hiyet kazanabilir. 

Bu itibarla, Cumhurbaşkanının, görüşlerim or
taya koyarken, faaliyetlerini sürdürürken, mümkün 
mertebe tenkitlerden uzak ve özelikle yaralayabilici 
ve memleket yararına obnayıcı tenkitlerden uzak 
parlamenter sistem düşüncesinin temelinde yatan esas 
gaye ve kurallar arasındadır. 

Muhterem milletvekilleri, sözlerimizi bitirirken 
bir hususu özellikle ve özenle belirtmeyi zorunlu gör
mekteyiz: Anayasamızın temel esprisine göre, dev
let sistemimiz içinde, Cumhurbaşkanı aktif bir ma
kam olarak değil, şahsiyetlerinden ağırlık ve güç 
alan bir denge makamı olarak düzenlenmiştir. Ana
yasa sistemimiz içinde yeteri kadar aktif hareketli 
makamlar, görevler, merciler esasen yardır; hatta 
bunların fazlalığından, kuvvetlerin ve yetkilerin lü
zumundan fazla bölündüğünden bile şikâyetler vaki 
olmaktadır. Bu itibarla, denge unsuru olabilecek 
bir makam olarak, Devlet Başkanlığı statüsünün, 
Devlet Başkanlığının, denge unsuru olabilme im
kânlarını elinden alacak bir yetki genişlemesi yahut 
ona bir aksiyon, bir hareket verme imkânlarının 
düşünülmesi, sistemi bozucu bir düşünce olur ka
naatindeyiz. 

Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda di
ledikleri her vakit hükümete başkanlık edebilmekte-
dirler. Keza, Millî Güvenlik Kuruluna başkanlık 
edebilmektedirler ve Devletin her türlü makam sa
hipleriyle, görev sahipleriyle istedikleri ölçüler için
de temas kurabilme imkânlarına sahiptirler. Bu 
itibarla, Devlet ve Anayasa meseleleriyle ilgili ola
rak olsun, veyahut Cumhurbaşkanlığının görev ve 
yetkileriyle ilgili düşüncelerinde olsun, kanaatimiz 
odur ki, Sayın Cumhurbaşkanının, düşüncelerini, 
direkt kendileri açıklamak yolunu değil de, bu işin 
gerçekleştirihne®inde katkıları oton kişiler ve merci
ler marifetiyle telkinlerini sürdürmelerinde, pratiklik 
bakımından ve bu makamın mümkün mertebe hali
siz tenkitlerden korunmasını sağlayabilmek bakımın
dan fayda olacağı düşüncesindeyiz. 

Zira, Sayın Cumhurbaşkanının telkin buyuracak
ları herhangi bir görüşün, bir mevzuat değişikliği ile 
meydana getirilebilme imkânı Meclislerde mümkün
dür, Meclislerde vardır. O halde, böyle bir hak
lı teklifin, haklı telkinin oîgunlaştınlabihnesinin en 
pratik, en kısa yoluna gitmek faydan olacağı düşün

cesindeyiz. Bunun en faydalı, en kısa en pratik 
yolu, bu hususu gerçekleştirebilmek imkân ve yet
kisi ve görevi ite mücehhez oku kişilerle bu temasın, 
bu telkin diyalogunun sürdürülmesi olabilir^ Bu da 
hiç şüphesiz, kanun teklifi, Anayasa değişikliği 
teklifi yapabilme hak ve görevine sahip olan Parla
mento üyeleri, Hükümet ve diğer çevre ilgili or
ganlarla ve görevlerle diyalogun kurulması, hem bu 
telkinlerin daha çabuk ve daha iyi sonuç vermesini 
temin edebilir, hem de lüzumsuz yere bir münakaşa 
bir spekülasyon imkânının doğmasını önleyebilir di
ye düşünüyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Büt
çesinin teknik kalemleri ve rakamları üzerinde dur
mayı zait görmekteyiz. Bir devletin ve milletin bü
tünlüğünü temsil eden bir makamın serdettiği teklif 
ve rakamlar üzerinde durmak gerekli değildir. Bu 
makamın önemi, kemiyetlerle değil, keyfiyetle or
taya konulabilecek bir muhteva taşımaktadır. 

Bu itibarla, netice olarak, Cumhurbaşkanlığı Büt
çesinin Cumhurbaşkanımıza, sayın dairesi men
suplarına ve bütün Türk Milletine hayırlı olması dile
ğiyle saygılar sunuyorum. 

Adalet Partisi Grupu adına Yüce Heyeti saygıyle 
seîâmlıyonımj 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İslâm. 
Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Meh

met Pamuk; buyurun. 
M. S. P. GRUPU ADINA MEHMET PAMUK 

(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletve-
kiteri; 

1977 yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesi müzakeresi 
sırasında birkaç hususu Millî Selâmet Partisi Grupu-
nun görüş, dilek ve temennileri olarak arz edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, her sene olduğu gibi, bu 
yıl da, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi, bir miktar ilâ
ve ile, yine mütevazı halini korumaktadır. Bunu 
böylece işaretledikten sonra, asıl üzerinde durmak 
istediğimiz hususlara geçiyorum. 

Bunlardan, bizce önemlileri şunlardır: 
1. — Veto müessesesinin çalıştırılması. 
Anayasamız, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 

kabul edilen kanunları veto etme yetkisini Sayın Cum
hurbaşkanımıza vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız 
da bu yetkiyi kullanarak, yeniden görüşülmek üzere, 
bazı kanunları, gerekçeleriyle birlikte iade etmiş
tir. Ancak, veto edilen kanunların gerekçeleri 
MeclisEeri ikna edememiştir. 

Son olarak veto edilen kanunlar Millî Eğitim 
Temel Kanununda değişiklik yapan kanunlardır ki, 

— 194 - -



M. Meclisi B : 47 17 . 2 . 1977 O : 2 

bunlardan birisi 1929, diğeri de 1930 numaralı ka
nunlardır. Birisiyle, meslek liselerinin kanuna da
yat olarak açılması sağlanıyor; diğeriyle de, mes
lek liseleri mezunlarına üniversiteye girme hakkı ta
nınıyordu. 

Bunlar ayrı ayrı şeyler olduğu halde, her iki ka
nunun vetosunda, veto gerekçesi aynı olarak ya
zılmıştır. Bunun da tutarsız olduğu açıkça görülmek
tedir. 

Bu kanunların iade edilmesinde fırsat eşitliği pren
sibi gözden uzak tutulmuştur. Bunu, geçen sene 
yine bütçe konuşmalarında da ayrıca hatırlatmıştık; 
tekrar hatırlatıyoruz ve yine hatırlatmamıza da de
vam edeceğiz. 

Anayasa, bütün Türk Milletinin her ferdine hak 
tanımıştır. Bir kısmına bu hakları kullanma imkâ
nım verirken, diğer bir kısmım da bu haklardan mah
rum etmek adaletsizlik, dengesizliktir. Bunu her za
man hatırlatmayı bir vazife telâkki ediyoruz. 

Bu cümleden olarak, senelerden beri mağdur 
edilen yalnız meslek liseleri mezunları gençlerimiz 
en tabiî haklarının bile verilmemesinden dolayı son 
derece üzgündür ve mağdurdur. Bu gençler bugün 
üniverste imtihanlarını başarı ile kazansalar bite, 
üniversite kapıları bunların yüzüne kapanıyor ve üni
versitelere alınmıyorlar. Bunları bu şekilde belM 
bir seviyede bırakmak, «Siz bu haktan istifade ede
mezsiniz» demek, hakikaten hem demokratik düze
nimize, hem de bu düzenimizin kaynağı olan Ana
yasamıza ters düşmektedir. 

Yine, bununla beraber, iade edilen kanunlar
dan ve hatta iki defa iade edilen kanunlardan birisi 
de, 633 sayıh Kanundur. Bu Kanunla, 15 bin
den fazla din görevlisi vekil imamlara birtakım sos
yal haklar getiriliyor ve yine 300'den fazla mülhak 
camilerde çalışan yaşlı, hiçbir sosyal haktan istifade 
edemeyen, ne sigortanın kabul ettiği, ne de Emekü 
Sandığının kabul ettiği bu perişan insanlara birta
kım haklar getiriyordu. Maalesef bu kanun iki 
kere veto edildi ve çıkmaza girdi; şimdi, bütün bu 
insanlar bunu bekliyorlar. Bu kanunun gecikmesi 
hakikaten bunların mağduriyetini uzatacaktır ve bu 
mahzurlu bir tutumdur. 

Muhterem milletvekilleri, veto, her zaman işle
tilmek için, sıkışıklığı zaman başvurulmak için kon
muş bir müessese, ihdas edilmiş bir müessese değil
dir. Bizim örnek aldığımız Avrupa devletlerinde 
çok nadir olarak kullanılmıştır. Fransa'da bir defa 
kullanılmış; bugün Amerika'da çok az kullanılan 

bir şeydin Türkiye'de 1960'dan bu yana 28 defa ve
to kuBanıhmştır, düşünün durumumuzu, 28 defa... 
Bunlar, yanımda, yazındır, detaylarına inmiyo
rum: Hangi Cumhurbaşkanlarımız tarafından, kaç 
tane kullanıldı. Fakat bunlar, neticeleri itibariyle 
faydan değil, zararlı olmuştur. 

Diğer başka bir husus: Cumhurbaşkanhğı Bütçe
si üzerinde konuşurken başka bir husus da şudur: 
Sayın Cumhurbaşkanımızın tayin etmiş okluğu Kon
tenjan senatörleri ve Kontenjan senatörlüğü ve 
umum Cumhuriyet senatörlüğü hakkındadır.. 

Yine, Anayasamız, Cumhurbaşkanına, Cumhur
başkanlığı makamına, 15 senatör tayin etmek yet
kisini vermiştir. Cumhuriyet Senatosunun şeklini 
gözönüne alacak olursak: 

1. Genel oyla seçilenler, 
2. MiHî Birlik Komitesi Başkan ve üyeleri, 
3. Emekli Cumhurbaşkanları, 
4. Kontenjan senatörlerinden teşekkül etmiştir. 
Teşekkül tarzına bakılırsa, milletin iradesini tem

sil eden bir meclis niteliğini taşımamaktadır. Bunun 
için biz, diğer bazı partiler gibi, yalnız tabiî sena
törlerin değil, tüm Cumhuriyet Senatosunun lüzum
suzluğuna kaniiz. 

Bu mevzuda asıl üzerinde durmak istediğim, kon
tenjan senatörlüğüdür. Yine, Anayasamızın 72 nci 
maddesinde, 15 Senato üyesini seçme hakkının 
Cumhurbaşkanlığına verildiğini beyan etmiştir. Aynı 
maddede, seçilecek Cumhuriyet Senatosu adayları
nın çeşitli alanlarda seçkin hizmetleriyle tanınmış ki
şilerden obuası da belirtilmiştir. Ayrıca, bunlardan 
en az 10 tanesinin bağımsızlardan olması şartı da ge
tirilmiştir. Hem seçkin kişiler olacak, hem de ba
ğımsız olacak. Kontenjan senatörü olarak tayin 
edilenler, acaba bu sıfatı taşıyorlar mı? Asıl mesele 
burada. 

Bir Kontenjan senatörü, kalkar, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine meydan okursa - kendi Meclisine 
de meydan okuyor- «Eğer Başkam seçmezseniz, 
hükümeti kurmazsanız, greve gideceğim» derse, elek
triği keser, fabrikaları durdurursa, bu hareket anar
şiyi tahrik değil midir? Başka bir üye, ihtisası olma
dığı halde, din adına fetvalar verir, kendi yaşamı
na uymayanların inançlarıyla istihza edercesine bir
takım nahoş davranışlara tevessül ederse; başka bir 
kısmı da, kısa zamanda, kalbinde yaşattığı partiye, 
kendini seçeni dahi düşünmeden geçerse, bunların 
seçkinliği nerede? Bunların bağımsızlığı nerede? Ba
ğımsızlığın ölçüsü bir partiye kayıtlı olmamak mı-
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dır? Nice kişiler vardır ki, herhangi bar partiye ka
yıttı değil; ama aşırı bir particidir. Bağımsızlık, sa
ğa, sola karşı olmak ise, bu da yanlıştır. Çünkü, 
bu da bir görüştür, bunun adı da liberal görüştür ve 
bu görüşün de temsilcisi olan partiler vardır. 

Bizim anlayışımız şudur ki, 10'dan fazla siyasî 
partinin bulunduğu bir ülkede hiçbir siyasî görüşü ol
mayan hele senatör olacak liyakatli kişi bulmak güç
tür. Yine, bizim görüşümüz odur ki kontenjan se
natörleri siyasî kanaati ne olursa olsun, millî değer
lerimize, en azından saygılı olan, memleket men
faatini gerektiren hususlarda telkin ve tesir altmda 
kalmadan hür iradesini izhar eden, edebilecek kişiler
den seçilmelidir. 

Anayasamızın 72 nci maddesinde belirtildiği gibi, 
seçilecek 15 Cumhuriyet Senatosu üyesinden en az 
10 tanesinin bağımsızlardan olması öngörülmüştür. 
Bunun esprisinden şunu anlıyoruz: 

15 kişm ;n 10 tanesi bağımsızlardan seçilecektir, 
5 tanesi ise partilerarasmdan seçilebilir demektir. Bu
nun için, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kontenjan 
senatörlüğü adaylarım tespit ederken, siyasî partile
rin ileri gelen zevatı ile istişare yapmasının faydalı 
olacağı kanaatindeyiz. 

Zabıtlara geçmesi için şunu da ilâve edeyim: Bu 
kişilerin, kendi hususî hayatlarının da muntazam ol
ması, elbette önemli bir husustur. 

Son arz edeceğimiz husus, başkanlık sisteminin 
getirümesiidir. Birçok problemler, buhranlar, bu 
sistemin memleketimizde olmamasından ileri gelmek
tedir. Geçirmiş olduğumuz birçok buhranların, baş
ta Hükümet buhranının asıl sebebi budur. Bunu biz 
her defasında söyledik, söylüyoruz, yine de İnşal
lah söyleyeceğiz muhterem milletvekilleri. Çünkü, 
memleketimiz için çok önemli bir husustur. 

Başkanlık sisteminin uygulandığı ülkelerde buna 
bağlı birçok problemlerin halledildiğini görüyoruz. 
Buna örnek olarak, bir Hükümet buhranı, Cumhur
başkanının Meclislere muhatap olması ve Meclis
lerde kendini ve makamını müdafaa edebilmesi gibi 

hususlardı. Şu anda biz Cumhurbaşkanlığı hakkında 
ne konuşarak konuşalım, şu kürsüye gelip de buna 
cevap verebilecek bir yetkili yoktur. İşte size bir ek
siklik; yoktur; varsa söylesinler. Onun için biz, her 
şeyden önce, memleketimizin bünyesine başkanlık 
sisteminin daha uygun olduğunu izaha çalışıyoruz 
ve bunun için büyük mesafeler kaettiğimiz kanaa
tindeyiz. Çünkü, birçok siyasî partiler de artık bunun 
bu şekilde faydalı olacağı kanaatine varmışlardır ve 
bu istikamette fikirlerini izhar etmektedirler. 

Millî Selâmet Partisi olarak, başkanlık sistemi
nin millî görüşe ve millî bünyemize daha uygun ola
cağı kanaatimizi bu vesile ile bir kere daha hatırlat
mış oluyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı bir 
imza mekanizması olmaktan kurtarılmalıdır. Yine, 
buna ilâveten şunu da söyleyelim ki, benden daha 
önce konuşan grup sözcüsü arkadaşımız uzun uzadı-
ya üzerinde durdular, ben de tekrar edeceğim: Bil
hassa Cumhurbaşkanımız, beyanatlarında lüzumsuz 
tenkitlere muhatap olmayacak şekilde dikkat göster
meli ve bu hususta son derece hassas olmalıdır. Çün
kü, bir beyanat içerisinde bir kellime kullanılıyor, lü
zumsuz tenkitler, tahliller ortaya çuuyor ve netice 
olarak, hem o makam yıpranıyor, hem buna bağlı 
oian müesseseler yıpranıyor, bizim gönlümüz de bu
na razı olmuyor. Bu hususta da son derece dikkatU 
ve titiz olmasını gönülden temenni ediyoruz. 

Bu vesile ile, Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin mil
letimize, Cumhurbaşkanlığına hayırlı ve uğurlu ol
masını temenni eder, Millî Selâmet Partisi Grupu 
adına, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Yüce Mec
lisin değerli üyelerine saygdar sunarız. (M. S. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Pamuk. 
Sayın milletvekilleri saat 20,00; görüşülecek mev-

zulanımz var. Saat 21,00'de tekrar toplanıp, kaldı
ğımız yerden görüşmelere devam etmek üzere, oturu
ma ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 20,01 

»>-•<« 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21,00 

BAŞKAN i BaşkaıtTekili Mehmet Orhan Akkoyunlu 

DtYAN ÜYELERİ : Mehmet Özmen (Gaziantep), Halit Karaath (Bursa) 

m 

BAŞKAN — 47 nci Birleşimin 3 ncü oturumunu açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

B) CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı Bütçesine, kal
dığımız yerden devam edeceğiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Re
şit Ülker, buyurunuz efendim. (Alkışlar.) 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER (İs
tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

. Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde C. H. P.'nin 
görüşlerini açıklamak üzere huzurunuzda bulunuyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamıza göre, Cum
hurbaşkanı, Cumhuriyetin, yürütme organının, Silah
lı Kuvvetlerin, Millî Güvenlik Kurulunun başıdır. 
Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyetini ve millet 
bütünlüğünü temsil etmektedir. Cumhurbaşkanının 
görev ve yetkileri Anayasada gösterilmiştir. Anaya
samıza göre, Cumhurbaşkanı tarafsızdır. Anayasa
mız bu tarafsızlığı sağlamak için : 

a) Seçim süresini Parlamentodan ayırmış, 7 yıl
lık bir dönem kabul etmiştir. 

b) Arka arkaya iki defa Cumhurbaşkanı seçil
meme ilkesi getirilmiştir. 

c) Partisi ile ilişiğinin kesilmesi ve T. B. M. M. 
üyeliği sıfatının sona ermesi kabul edinmiştir. 

d) Yaş kaydı gözetilmeksizin, yaşamaları bo
yunca Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi olmak hak
kı tanınmıştır. 

e) 'Görevleri ite ilgüi işlemlerinden dolayı sorum
lu- olmamaları kabul edilmiştir. 

Bugün Anayasamızda yer alan bu hükümler tesa
düfen alınmış veya konulmuş hükümler değil, ulusu
muzun demokrasi yolunda 100 yda yakın denemele
rinden, çektiği acılardan sonra varılmış millî sonuç
lardır. Gerçekten de, Uk Türk Anayasasında, Birinci 
Meşrutiyet Kanunu Esasisinde. Devlet Başkanının. 
yani padişahın yetkileri öteki organların yetkilerinden 
üstün tutulmuştur. 

1876 Anayasasının 7 ve 35 nci maddelerine göre, 
«Heyeti Mebusamn feshi hukuku mukaddesei padi

şahı cümlesindendir.» Bu yetkisine dayanarak padi
şah, Meclisi feshetmiş bu Meclis İkinci Meşrutiyete 
kadar 33 sene kapak kalmıştır, 

1909'da bu olaya tepki olarak, Anayasanın 7 nci 
ve 35 nci maddeleri değiştirilmiş, Devlet Başkanının 
ve Bakanlar Kurulunun yetkileri daraltılmıştır. 7 nci 
madde şu şekü almıştır: «35 nci madde mucibince, 
Meclisi Mebusa» 3 ay zarfında intihap olunup, içti
ma etmek şartiyle ve Heyeti Ayanın muvafakati ile 
ledenflctiza feshi... Hukuku mukaddesei Padişahî'den-
dir.» Bu değişikliklerle, Meclisin feshi halinde 3 ay 
içinde seçim yapılması ve ikinci Meclisin izni alın
ması öngörülmüştür. Ayrıca, 35 nci maddede de de
ğişiklik yapılarak, Bakanlar Kuruta ile Meclis ara
sında anlaşmazlık çıktığı takdirde, Meclise üstünlük 
tanınarak, Bakanlar Kurulunun çekrfanesi, yeni gelen 
Bakanlar Kurulu da direndiği takdirde, Padişahın, 
Devlet Başkanının, Meclisi feshetmesi ve seçime gi
dilmesi, yeni seçilen Meclis de eski Meclisin görüşün
de direnirse, Meclisin bu kararının yerine getirilmesi 
kabul edilmiştir. Yani, Meehse üstündük tanınmıştır. 

İkinci Meşrutiyetten 1908 - 1918 arasında 7 ve 35 
nci maddelerde iki defa daha değişiklik yapılarak, 
o günkü koşullar altında, yumuşak başlı Devlet baş
kanları aracdığı ile iktidar partisinin Meclislere kar
şı olan politikasr gerçekleştirilmeye çakılmıştır. Ya
ni, iktidarlar istedikleri gibi etkileyebilecekleri Devlet 
Başkanları getirmek suretiyle isteklerini gerçekleştire
bileceklerini düşünebilirler, ümit edebilirler. Tarihi
mizde bu fikir düşünülmüş ve uygulanmıştır. 

1924 Anayasasında, Devlet Başkanının yetkileri 
sınırlı tutulmuştur. Buna rağmen, çok partili hayat
ta Cumhurbaşkanları, yetkileri olmadığı halde, parti
lerinin nüfuzuna dayanarak her alanda etkili olmuş
lardır. Devlet Başkanlığının gereklerinden pervasız 
uzaklaşabilmişjenlir. İşte, bu koşullar altmda 1961 
Anayasası hazırlanmıştır. 
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1961 Anayasamız parlamenter bir rejimi kabul et
miştir. Böyle bir rejimde yürütmenin fesih yetkisi de 
olması olağandır. Ancak, kendi millî gerçeklerimiz 
gözönünde bulundurularak, kendi bünyemize uygun 
bir yol izlenmiştir. 

Bunu,. Anayasamızın, «Millet Meclisi seçimlerinin 
Cumhurbaşkanınca yenilenmesi» başlığını taşıyan 108 
nci maddesinin gerekçesinde açıkça görmekteyiz. Ge
rekçe şöyledir: 

«Bu madde ile parlamenter rejimlerde icraya tanın
mış olan fesih yetkisi çok daraltılarak, yeni Anaya
sa rejimimize alınmış bulunmaktadır. Parlamenter 
rejimlerdeki normal ve otomatik bir fesih yetkisi üze
rinde, memleketimiz için mahzurlar doğurabileceği 
mülâhazasıyle durulmamıştır.» 

Böylelikle, Devlet Başkanının durumu ve yetkile
ri konusundaki güncel tartışmaya gelmiş oluyor ve 
görüşlerimizi belirtiyoruz. 

Bugün Anayasamızda Cumhurbaşkanının görev 
yetkilerini düzenleyen yeterli kurallar vardır. Bun
lar yeteri kadar açıktır. Bu kurallar biraz önce de 
belirttiğimiz gibi, tarihsel bir gelişmenin sonucudur. 
Ülkemizin bugünkü gerçeklerine de uygundur. Gele
cek için ilerideki gelişmelere göre milletimiz kendisi
ne en uygun gelen hükümleri bulacak ve yapacaktır. 

Kurucu Mecliste, Anayasanın 108 nci maddesinin 
müzakeresinde Fahri Belen görüşünü şöyle ifade et
mekte : «Hangi hükümet buhranından korkuyoruz? 
Kimseye, bir milletin mümessili olan Meclisleri fes
hetme yetkisini veremeyiz. Ben tarihî vazifemi ya
pıyorum» 

Burada, bir toplumun kendi özellikleri içinde 
Cumhurbaşkanlarının yetkilerinin neler olacağı so
runu vardır. 

Türkiye'de bu Anayasa kabul edilirken kırmızı 
oy verenler vardır. Bu Anayasaya esastan karşı Olan
lar vardır; ama bu Anayasa 1961'den beri yürürlük
tedir. Sayın Demirel, «Türkiye'yi bugünkü Anayasa 
ile idare etmek mümkün değildir. Meclislerin üzeri
ne çıkmış bir Anayasa Mahkemesi . . . . . icranın 
üzerine çıkmış bir Danıştay müessesesi ile Türkiye'yi 
idare çimek mümkün değildir» demektedir. 

Demirel, Anayasadaki «Hukuk Devleti» ilkesini 
benimsememektedir. Bu düşüncede olanların istek
lerinin büyük bir bolümü 12 Marta gerçekleşmiştir; 
fakat bu kadarla yetinmemektedirler. Daha fazlası
nı istemektedirler. Böyle bir ortamda Cumhurbaşka
nı yetkilerinin tartışılması ve artırılması istekleri, bu 
haksız iddialarda bulunanlarca arzu edilir bir şey 
olabilir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Anayasamızın 
97 nci maddesi, Cumhurbaşkanının görev ve yetki
lerini göstermiştir : «Cumhurbaşkanı Devletin başı
dır. Bu sıfatla, Türkiye Cumhuriyetini ve milletin bir
liğini temsil eder. Gerekli gördükçe Bakanlar Kuru
luna Başkanlık eder» 

Anayasamızın 6 nci maddesine göre : «Yürüt
me görevi, kanunlar çerçevesinde, Cumhurbaşkanı 
ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilir» 

Anayasamızın 11 nci maddesine göre : «Millî Gü
venlik Kuruluna Cumhurbaşkanı Başkanlık eder» 

Anayasamızın lift ncu maddesine göre : «Başko
mutanlık Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî 
varlığından ayrılmaz ve Cumhurbaşkanı tarafından 
temsil olunur» 

Anayasamızın 96 nci maddesinde de, Cumhurbaş
kanının içtiği and yazılıdır. 

Anayasanın Devlet Başkanlarına tanıdığı bu yet
kiler ve Türkiye Cumhuriyetinin oluşumu ve tarihi, 
Türkiye'de var olan yetkilerin en yükseği ve en güç
lüsünün Cumhurbaşkanında olduğunu göstermekte
dir. 

Bu yetkilerden daha fazlasını vermeye gerek yok
tur; ama bu yetkilerin tam olarak kullanılmasına ge
rek olduğu inancındayız. 

Şimdi, ülkenin içinde bulunduğu duruma bir göz 
atalım : 

— Anayasamız, Devletin ilkesi ve milleti ile bü
tünlüğünü bozacak her türlü eylemi yasakladığı hal
de, kurulan hükümetin adı Milliyetçi Cephe Hükü
metidir. Bu Hükümet, adı ile dahi bölücüdür; mil
leti cephelere bölmüştür. 

— Üniversiteler, yüksekokullar, liseler, ortaokul
lar, daireler, fabrikalar, parti ve dernek lokalleri, 
sokaklar belli merkezlerden yönetilen zorbaların sal
dırı alanları olmuştur. Cephe iktidarı kurulduğundan 
bu yana 150'den fazla genç, siyasal cinayetlerin kur
banı olmuştur. lftOı'lerce genç ve insan yaralanmış
tır. Analar, babalar kan ağlamaktadır. Çocuklarım 
korumak, onların okumalarım sağlamak için der
nekler kurmak zorunda kalmışlardır. Üniversiteler 
içinde fakülte dekanları ve profesörler, pervasızca, 
polis veya polis oldukları ileri sürülenler tarafından 
coplanabilmektedirler. 

— Tecavüzler, gazete okuyucularından, gazete 
satıcılarına, olayları saptamak isteyen foto muhabir
lerine ve nihayet gazete idarehanelerine kadar ulaş
mıştır. 

— Siyasî partilerin görevlileri, taraftarları ve lo
kalleri bu tecavüzlerin alanı içine girmiştir. 
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— Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir biçimde 
Alevi i Sünni çatışması tahrik edilmiştir. Bu, o ker
teye varmıştır ki, Milli Eğitim Bakanlığının deneti
mi altında ve devlet parasıyle devletin matbaasında 
basılan okul kitaplarında bile bu^hölüctilük yapıla
bilmiştir. 

— Anayasamın esaslarım çizdiği «Atatürk Milli
yetçiliği» nin sınırları dışına taşıtarak, millet bütün
lüğünü bozacak bir ırkçılık ve bölücülük içine giril
miştir. Bir Anayasa ilkesi olan, «Yurtta Sulh Cihan
da Sulh» ilkesinden vazgeçildiği yolunda ciddî kuş
kular yaratılmıştır. 

— Devlet memurları ağır ve açık bir partizanlık
la kıyıma uğramış; partizanlık, devletin her kesimine 
pervasızca sokulmuştur. C. H. P.'ne oy veren bele
diyeler, şehirler, milletin gözü önünde cezalandırıl
maya girişilmiştir. 

— Rüşvet, suiistimal, yolsuzluk iddiaları yaygın
laşmış, sorumluların meydana çıkarılmasında gös
terilen kaygısızlık, toplumu sarsacak bir noktaya 
ulaşmıştır. 

— Danıştay kararlan yerine getirilmemekte, yeri
ne getirilemeyeceği de Başbakan tarafından açıkça 
söylenmektedir. 

Danıştay Başkam, Danıştay kararlarını yerine 
getirmemenin Anayasayı ihlâl suçunu oluşturacağını 
söylemekte, uyarıda bulunmaktadır. 

Bu ciddî ve vahim uyarılar ilgililerde en ufak 
bir etki bile yapmamaktadır. 

Yargı organları Şaban Karataş'ın TRT'de ya
sa dışı olduğunu tescil etmektedirler. TRT, yasa dışı 
ellerde yasa dışı olarak kullanılmaktadır. 

— Olayların, çoğu kez, sunî olarak yaratıldığı, 
suçluların Hükümet, idare ve polis tarafından teşvik 
edildiği ve korunduğu ortadadır. 

— Hükümetin başında ve içinde olan sorumlu
ları hakkında Yüce Divana sevk için verilen Meclis 
Soruşturması önergeleri çeşitli yollarla engellenmek
te, böylelikle işin teknik yönünü bilmeyen kamuoyu, 
«Bunlar hesap vermez, bunlara bir şey olmaz» yan
lış kanısı içindedir. 

Bu eylemlerin asıl sahipleri olan gruplar men
supları ise, tüm siyasî ve cezaî sorumluluğun omuz
larında olduğundan habersiz, sanki bu eylemler Ana
yasa ve yasa dışı eylemler değilmiş de, olağan yasa 
içi siyasal eylemlermiş gibi derin bir umursamazlık 
içindedirler. 

Sözün kısası, ülkede can ve mal güvenliği, düşün
ce, basın, öğrenim ve öğretmen ve diğer özgürlükler 
kalmamış, ülke bir anarşi içine düşmüştür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Devlet Baş
kanı, devlet hayatının en yüksek katında hukukî ve 
manevî olanaklara sahiptir. Görevi ile ilgili işlem
lerden sorumlu olmayan Cumhurbaşkanlarının, Dev
let Başkam olarak, manevî sorumluluk taşıdıklarında 
hiç kimsenin kuşkusu yoktur. 

Cumhurbaşkanının tarafsız olması da, hiçbir za
man, Anayasaya ve yasalara aykın işlemlere göz yu
macağı anlamında yorumlanamaz. 

Cumhurbaşkanları, Anayasaya karşı tarafsız de
ğildirler; Anayasa tarafındadırlar. Çünkü, Anayasa
yı sayacaklarına ve savunacaklanna and içmişlerdir. 

Bakanlar Kuruluna, MÜH Güvenlik Kurutuna 
Başkanlık ederlerken, Anayasaya ve yasalara aykın 
yürütme ile ilgili hususlarda uyarma ve aydınlatma
da bulunabilirler. Aynı zamanda, Anayasanın 6 ncı 
maddesine göre, yürütme görevi kanunlar çerçevesin
de yapılacağından, hukuka aykırı kararnameleri im
zalamak zorunda değildirler. 

Hele, yargı organları tarafından karar verilmiş 
olmasına rağmen, bu kararlara aykın kararnameye 
Sayın Cumhurbaşkanı tarafından imza konulmasını, 
hukuk açısından, kabul edilmesi imkânı olmayan bir 
olay olarak niteliyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanı, uyarma ve aydınlatma gö
revlerini kamuoyunda birçok kez kullanmışlardır. Ka
muoyunu aydınlatmışlardır, yetkilileri ve sorumlula-
n uyarmışlardır. Bu uyanların çoğulcu bir demokrasi
de önemli etkileri olduğunu kabul etmek gerekir. 

Cumhurbaşkanlannın tutum ve davranışlannın 
da önemli anlam ve etkileri.vardır. Sayın Cumhurbaş
kanı bu yolu da zaman zaman kullanmışlardır. 

Türkiye ağır bir bunalım içindedir. Ülkede ce
reyan eden olaylar, demokratik kurallar dışında sunî 
olarak yaratılan maksatlı vahim olaylardır. 

Sayın Cumhurbaşkanı, sizi, yetkilerinizi kullan
maya çağırıyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunanm. (C. H. P. sırala-
nndan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ülker. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Cevat ön

der, buyurun efendim. 
D. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER (An

kara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Cum
hurbaşkanlığı Bütçesini, Demokratik Parti Grupu 
adına eleştirmek üzere huzurunuzda bulunmaktayım. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin rakamlar içerisinde 
eleştirilecek herhangi bir yönü yoktur. 

Çankaya'da dalgalanmakta olan ve ebediyete ka
dar dalgalanması için her Türk vatanseverinin ca-
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mm şeve seve vereceği Cumhurbaşkanlığı Forsunda 
bir güneş, 16 tane de yıldız yardır. Bu güneş, ebe
diyete kadar gitmesini arzu eriğimiz Türkiye Cum
huriyeti Devletini temsil etmektedir. 16 tane yıldız 
ise, müstakil kurulmuş olan Türk Devletlerini sem
bolize etmektedir. Türkiye Cumhuriyetini sembolize 
eden güneşin ebediyete kadar batmamasım arzu et
tiğimiz için, Sayın Cumhurbaşkanlığı Bütçesinde, 
şahsına da hürmetimiz bulunan. Sayın Korutürk'ün 
ve makamının eleştiriler hakkında anlayışla mütalaa 
yürütmesini ve bunlar üzerinde ısrarla durmasını ve 
eleştirilerimize kulak asmasını istirham ederek söz
lerimize başlıyoruz, 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Anayasamı
za göre, Cumhurbaşkanının durumu nedir? 

Anayasamızın 1 nci kısmını teşkil eden ilk 9 mad
desi, «Genel Esaslar» başlığını taşımaktadır. Anaya
sanın ilk 9 maddesi, Devletin temel çatısını çizmek
tedir. Bu kısımda yer alan yürütme görevi ile ilgili 
6 ncı maddeye bakınız, ne diyor : «Yürütme görevi 
kanunlar çerçevesinde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar 
Kurulu tarafından yerine getirilir» 

Bu maddeye göre, demek oluyor ki, yürütme or
ganı iki unsurdan meydana gelmektedir : Birisi Cum
hurbaşkanı, diğeri ise Bakanlar Kurulu. 

Cumhurbaşkanı hem müstakil' bir unsurdur, hem 
beraberce yürütmede olan bir unsurdur. Anayasamn 
6 ncı maddesinin gerekçesinde belirtildiği veçhile, 
Anayasamız, kuvvetlerin yumuşak ayrılığı prensibi
ni getirmiştir. 1924 Anayasası kuvvetlerini birliği 
prensibini getirmiş idi, Meclise üstünlük tanımış idi. 
Anayasanın bu esprisinin anlaşılmamış olması, bu
günkü sıkıntılarımızın bazıların sebebini teşkil et
mektedir. 

Kuvvetlerin yumuşak ayrılığı prensibine göre, 
Sayın Korutürk, bugünkü Cumhurbaşkanı, Türkiye 
Cumhuriyetinin kurucusu olan Mustafa Kemal Ata
türk'ten daha ziyade Anayasal hak ve yetkilere sa
hiptir. 

Yümüne ne demektir? Sayın Cumhurbaşkanı yü-
rüttnenin başı olduğuna göre, yürütme, kısa tabiriy
le, icra, kanunların uygulanması demektir. O hakle, 
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu, ka
nunların yürütülmesinden mesuldür. Cumhurbaşkanı 
da kanunların uygulanmasından mesuldür. Bu ba
kımdan, Cumhurbaşkanı sorumsuzluk zırhına bürü
nemez; Cumhurbaşkanı sorumsuz addedilemez. 

Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri Anayasa
mızın birçok maddelerine dağıtılmıştır. Anayasanın | 

97 nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı Devletin ba
şıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti ve milletin bir
liğini tenisi] eder. Cumhurbaşkanı, gerekli gördükçe, 
Bakanlar Kuruluna Başkanlık eder. O hakle, Devle
tin başının, millet birliğinin temsilcisinin, sorum
suzluk görüntüsü içerisinde bazı görevleri yapma
ması düşünülemez. Bakanlar Kurulunun ve Başba
kanın hazırladığı kararnamelerin Cumhurbaşkanı ta
rafından imzalanması hem Anayasanın ruhuna, hem 
Anayasamn lâfzına ve hem de 50 yıîı aşan ve sonsuz
luğa dek girmesini arzu ettiğimiz Cumhuriyetin tea
müllerine uygundur. 

Bu arada, Sayın Cumhurbaşkanlığı sekreteryası-
nın da, hiç tahmin etmiyorum ki malûmatı olduğu 
bir kanun teklifi, meclislerimizce yapılmış, İçtüzü
ğün 38 nci maddesi gereğince de, maalesef, Komis
yonda incelenmeden gündeme alınmıştır. Ben, millet
vekillerinin Anayasadan aldığı yetki gereğince her 
türlü kanun teklifi yapmaları konusundaki fikir
lerine hürmet duyarım. Yalnız M. S. P.'M ve A. P..'îi 
bazı arkadaşlarımızın, yapmış oldukları 420 sayılı 
kanun teklifinin ve halen gündemde buSlunan - ki, 
22 . 12 . 1976 tarihinde gündeme alınmıştır - ka
nun teklifinin gerekçesini okuduğum zaman irkil
dim. 

Sayın Cumhurbaşkanından, bu kanun teklifinin 
1 nci maddesine göre, kuvvet komutanları, valiler 
ve elçiler dışında, bütün tayin* kararnamelerinin im
za yetkisini almak maksadına matuf yapılmış olan 
bir tekliftir. Teklifi huzurunuzda gösteriyorum. 

Bu niyet yeni değildir. 1966 yıhnda Sayın Demi
re!, 933 sayılı, sonradan, «Teşvik Kanunu», diye anı
lan bu Kanunu, bugünkü Maliye Bakam - ki, o za
man bir memurdu, bir uzmandı - Turgut özal ve ben 
hazırlarken, bu konuda istek ve direktifte bulun
muştu. Bunun Anayasaya aykırılığını uzun uzun ken
disine anlatmış ve bu istekten vazgeçirmiştim. Şim
di, bu teklifin karşımıza gelmesi, icranın, bugünkü 
icranın hangi niyet ve arzu içerisinde olduğunu gös
termek bakımından fevkalâde enteresandır. 

Anayasanın 98 nci maddesinin 2 nci fıkrasına gö
re, Cumhurbaşkanının bütün kararlan Başbakan ve 
bakanlarca imzalanır. Bu hüküm, «Sorumsuzluk» 
başlığım taşıyan bu maddenin 1 nci fıkrasında yer 
&!an, Cumhurbaşkanı, görevi ile ilgili işlemlerden 
sorumlu değildir»! şeklindeki hükme mazeret teş
kil etmez ve engellemez. Cumhurbaşkanının, yemi
ninden doğan, Anayasadan doğan sorumlulukları ve 

I görevleri vardır. Kararnameler Cumhurbaşkanınca 



M. Meclisi B : 47 17 . 2 . 1977 O : 3 

imzalanmadığı takdirde ne olur? Batıda olduğu gibi 
olur: Hükümet istifa eder ve istifa etmek zorunda 
kalır. 

Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ccmaî En
gin'in kararnamesi Yüksek Askerî İdare Mahkemesi 
tarafından geri çevrilmiştir. Yüksek Askerî İdare 
Mahkemesi, C. H. P. ile A. P.'nin reyîerlyîe Anaya
saya konulmuştur. Bu kürsüden bu müesseseye iti
raz eden, D. P. Grupu adına naçiz şahsım olmuş
tur. 

Demire!, siviî Danıştayın kararlarım yerine getir
miyor; ama üniformalı Danıştayın kararlarını yeri
ne getiriyor. Bükemediğin eli öpersin hükmüdür bu. 
Anayasanın 132 nci maddesinin son fıkrası ise - Sa
yın Derairel buna, kardeşleri hakkında verilen bir 
önerge sebebiyle geçen dönem sığınmıştı, bunun bi
rinci fıkrasına sığınmıştı - 2 nci fıkrası şöySe der: 
«Yasama ve yürütme organlariyle, idare, mahkeme 
kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve ida
re, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez 
ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.» 

Sayın Cumhurbaşkanımız, maalesef, Hava Kuv
vetleri KomutanMnn kararnamesinde yanıltılmıştır 
ve bu yanıllıüma, Yüksek Askerî İdare Mahkemesi 
karariyle sabit olmuştur. 

Anayasanın 70 nci maddesine göre, Cumhurbaş
kanının 15 senatör seçme hakkı var. 

93 ncü madde gereğince, kanunları bir defa daha 
görüşülmek üzere geri gönderme hakkı vardır. Bu 
bir mutlak veto hakkı değildir. Her nedense, Cum
hurbaşkanımız, yetkili olduğu konularda, yetkisi, biz
ce bilinemeyen sebeplerle kuKanıhmyor, kullanılma
sına imkân verilmiyor da; yetkisiz olduğu noktalar
da Cumhurbaşkanımız görev yapıyor: Orman suç
larının affı konusunda, bakıyorsunuz Sayın Cum
hurbaşkanımız iki defa geri çeviriyor. Bu, olacak iş 
değil, Anayasanın 93 ncü maddesinin sarahati mu
vacehesinde, Beri taraftan, biraz sonra arz edece
ğim, yemininden doğan vaki yetkiler, şu ortam içe
risinde, Devletin en talihsiz noktada bulunduğu bir 
ortam içerisinde, kuşanılmıyor. Bunun sebebini an
lamakta müşkülat çekmekteyiz. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın, 107 nci madde ge
reğince, tüzüklerin yayınlanması bakımmdan da 
yetkisi ve görevi vardır. İmzalanmadan tüzük yayın
lanmaz, imzalanmadan kararname ve kanun yayın
lanmaz. 

149 ncu madde gereğince ise, Sayın Çomhurbaş-
kanunızuı, Anayasa Mahkemesinde iptaî davası aç
ma hakkı vardır. 

Ben, arzu ederdim ki, hukuk formasyonu bakı
mından Sayın Cumhurbaşkanımız, orman şuçhtrmın 
affını beğenmiyor mu; ikind defa geri göaderme-
sln, Anayasa Mahkemesinde iptal davası açsın. Bu 
yetki var. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 110 ncu 
maddesi ise, gayet enteresandır: «Türkiye Büyük 
Millet Medisinin manevî varağından ayrılmayan 
Başkumandanlık, Cumhurbaşkanı tarafından tem
sil olunur.», 

Cumhurbaşkanımıza bu yetkiler verilmiş. Kıtta, 
Anayasanın 108 nci maddesine göre, bazı şartlar 
tekevvün ettiği takdirde, seçimlerin yenilenmesine 
dahi Cumhurbaşkanı karar verebilir. Hele, Anaya
sanın 96 nci maddesindeki yemine baktığımız tak
dirde, Cumhurbaşkanının yetki ve görevlerini vu
zuhla görmekteyiz: «Devitin bağımsızlığını tehdit 
eden tehlikelere karşı koymak.» 

Devletin geleceği bugün ipotek altında; dış borç
lar, Devletin dış itibarı nazarı itibara almdığt tak
dirde, Devletin geleceği tehdit altıııda. Bugttn Sayın 
Demirci, bana cevap olarak dedi ki: «Batı Avrupa 
devletlerinin elektrik şebekesi doğuyla bağh»,. 

Hayır, değil, yanlış söyledi. Benim hakkım ol
madığı için cevap veremedim, bugün burada cevap 
veriyorum, başka sebeple de cevap vereceğini. Bu
gün Türk Devletinin bağımsızlığı, komünist devlet
lerin ipoteği altına sokulmak üzere. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Maşallah. 
CEVAT ÖNDER (Devamla) — «Maşallah». 
Cahiller böyle der. (A. P. sıralarından gülüşme

ler) 
Vatanın ve milletin parçalanmasını, bölünmesini 

önlemek.. 
Millet, cephelere bölünmüştür, iç harp içerisinde

dir. Bazı zavaüılar, 12 Mart 1971'den evvel de bu 
ikaz görevlerimizi yaptığımız an böyle zavallıca gü
lüyorlardı. 

Bugün Türkiye'de mezhep kavgaları başlamış
tır; müSetin kayıtsız şartsız egemenliğini savunmak 
bahis konusu. Bugün, miRetin kayıtsız şartsız ege
menliği, miE'ette değildir. Millerin kayıtsız şartsız 
egemenliği, üç beş sermayedarın, Rotary Klüplerinin, 
Mason klüplerinin, Lk>ns kfüpüerftıin, BiMerberg top
lantılarının elinde. 

Anayasayı saymak ve savunmak... 
Anayasa delik deşik ohnuş. Anayasa yok. Ana

yasayı beğenmemek başka şey, Anayasayı sevmek 
ve saymak başka şey. Anayasayı biz • beğenmiyor-
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duk; teklifler getirdik; partilierarası Komisyonda 
teklifler getirdik, yazıtı teklifler bildirdik. Anayasa
yı beğenmediğim söyleyen Adalet Partisinin yetki
lileri ki, daha evvel Demokrat Partiye ihanet eden
ler, Hasan Dtnçer'leriyle, Seyfi öznırk'Icriyle, getir-
dilgimiz hiçbir tekMfe «Evet», dememişlerdir. Bugün 
de, o tekEifler sanki kendi teklifleriymâş gibi ortaya 
atılmaktadır. 

İnsan haklarına dayanan demokrasi ve hukuk 
devleti ilkelerini korumak ve bunlardan ayrılma
mak... 

Türkiye'de insan hakları yok. Türkiye'de yeğen
lerde yiyenlerin, Mıgırdiç Şellefyan'ların, onların 
avukatlarının hakları var; biraderlerin hakları var; 
parti rozetîerinin hakları var. 

fş ve îşçi Bulma Kurumunu dağıtmak... Dağıtıl
mış vaziyette, görev görmüyor; iktidar partilerinin 
il ve ilçe başkanları, onların teşkilâtları bu görevi 
görüyor. 

Hukuk devleti yoktur. Hukuk devletinde iki sı
nıf insan olmaz. Bugün Türkiye'de iki sınıf insan 
var: Cepheye mensup insanlar dahilîler; Cephenin dı
şında olan insanlar, haricîler. Durum bundan ibaret
tir; bizim görüşümüz budur. 

Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini yücelt
mek... 

Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefi, dışarıda 
ayaklar altında, içeride ayaklar altmda. 

BAŞKAN — Sayın Önder, iki dakikanız var. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Çok az oldu 
ama... 

Bütün bunlar muvacehesinde beyan etmek iste
riz ki, Sayın Cumhurbaşkanımıza da seslenmek is
teriz ki, iktidar hukuku ve muhalefet hukuku yok
tur. Cemaat ne derse desin, imam bildiğim okur 
neticesine gelir. 

Anayasa hukuku vardır. Anayasa Hukuku muva
cehesinde, rüçhanlı partiler de yoktur. Anayasa mu
vacehesinde, kapıkulları ve uşaklık edenler de yok
tur. 

Bugün Türkiye'de kapıkulları ve uşakhk edenler 
vardır. Anayasanın 12 nci maddesi, «Hiçbir kişiye, 
aileye, zümreye ve sınıfa imtiyaz tanınamaz» dedi
ği haMe, bugün imtiyazlı şahıslar, aileler mevcut
tur. 

«Bugün, Türkiye'de Hükümet buhranı çıkmasın. 
Benim görevim hükümet yıkmak değil, hükümet yap
mak»! diyen, dediği haberleri basma sızan Sayın 
Cumhurbaşkanımıza hatırlatmak isteriz ki, bugün 

Türkiye'de hükümet olmasaydı, bundan daha kötü 
I durum olmazdı. Durum bundan ibarettir. 
I Türkiye'de bir hükümet yok, 4 tane partinin par-
' seüücdiği devDet imkânları vardır. Türkiye en karan-
; Iık devresini yaşamaktadır. 
i Biz ihtilâle ve müdahaleye davetliye çıkarnuyo-
' ruz. Hür Demokratik Parlamenter Nizama gönül-
| den inanıyoruz. 1971 12 Martından evvel de bunları 
| söyledik, sözümüzü dinletemedik. Sayın Cumlıurbaş-
j kanımız ne güzel ifade ediyor: «Üç beş yıllık yakın 
| mazi hatırımızdadır», Sayın Cumhurbaşkanımızın 
• hatırında olmasını yürekten alkışlıyoruz. Devletin 
ı temel direği o!an bu Meclisin de hatırında olmasını 
i yürekten alkışlıyoruz. Dalkavukluğun ve şakşakçın -
J ğın sonu yoktur. 

| Bu itibarla, biz, Sayın Cumhurbaşkanımıza di-
; yoruz ki, zati devletinizin, yetkisiz baza şahıslara ve 
i teşekküllere, yetkinizin ne oMuğunu tartışmanıza ne 
j lüzum vardır, ne de sebep vardır. Zatı Devletinizin 
! Anayasaya, Türk tarihine, Büyük Türk Milletine kar-
: şı sorumlulukları vardır, yetkiniz vardır. Zatı Devle-
j tiniz, Sayın Cumhurbaşkanımız, elinizi tez tutunuz; 
; bu rejim yıkılmadan, bu çatı yıkılmadan, Devletin 
j itiban daha fazla zedelenmeden, yetkilerinizi bihak-
j km kullanınız. Yanınızda kim olursa olsun, yanınız-
i da şu veya bu maksatla, şu veya bu niyetle, şu ve-
; ya ba çevrenin etkisiyle size yapılan telkinleri eli-
i 
I ııizin tersiyle itiniz; yemininizin gereğini, Anayasa-
j nm gereğini yerine getiriniz. Bendeniz zannediyo-
i 

| ram ki, Anayasada yer alan milletvekili yeminini 
dört defa tekrarını yapan nâçiz bir arkadaşınız ola
rak bu sözleri halisane, samimiyetle söyleme yetki
sini kendimde görmekteyim. 

Demokratik Parti Grupuaıun hürmetlerini hepi
nize sevgi ile arz ederim. (D. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın önder. 
Şahısları adına sayın Osman Yılmaz Karaosman-

oğîu, buyurun. 
O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) — 

j Sayın Başkan, Millet Meclisinin mümtaz üyeleri; 
j teine düşürüldüğümüz ağır ekonomik şartlar, 
i siyasa! bunalım, Cephe İktidannm Devleti sokağa 

teslim etme pahasına, yasa dışı zorlamaları ve âczi 
yönünde, bu yıl Cumhurbaşkanlığı bütçesinin para
sal yönü üzerinde değil, bu nihaî yücelikteki ma
kamın yetki ve sorumluluğu, nitelik ve nicelikleri üze
rinde birkaç söz söyleyerek söz hakkımı tamamla
yacağım. 
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Çankaya, ulusumuzu ortaçağın feodal artıkların
dan arındıran, ona uygar nitelik kazandıran yapı-
sıyie, tüm tutsak uluslara öncülük eden Atatürk'ten 
bu yana, yürütme üzerindeki etkinliğini sürdürmek
tedir. Güncel basında da tartışma konusu olan, Cum
hurbaşkanımızın yetkileri konusu son değişikKkle-
rlyîe aşağıdaki gibidir. 

Anayasa, madde 6. — «Yürütme görevini Cum
hurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu yerine. getirir»!. 

Madde 95. — «Cumhurbaşkanı tarafsızdır». 
Madde 96. — «Devletin bağımsızlığına, vatan ve 

mîlletin bütünlüğüne yönelik her tehlikeye karşı ko
yacağına, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini, 
Anayasayı savunacağına, insan haklarına dayalı 
demokratik hukuk devleti ilkeleri ve tarafsızlıktan 
ayrılmayacağına»ı dair yemin etmiştir. 

Madde 97. — «Cumhurbaşkanı Devletin başı
dır. Cumhuriyetin ve milletlin birliğini temsil eder. 
Gerektiğinde Bakanlar Kuruluna Başkanlık eder.» 

Madde 98. — «Cumhurbaşkanı, görevleriyle ilgi
li işlemlerinden sorumlu değildir. Cumhurbaşkamnm 
bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca im
zalanır. Bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan 
sorumludur»*. 

Buna ilâveten, Başbakanı, Genelkurmay Başkanı
nı, Kontenjan senatörlerini, yüksek yargı üyelerin
den bir bölümünü atamak, yasaların bir bölümünü 
veto etmek, Mîliî Güvenlik Kuruluna Başkanlık et
mek, kararnameleri imzalayarak geçerEk kazan
dırmak gibi mühim yetkileri vardır. Özet olarak, Dev
let Reisi, tüm kuvvetlerin, topyekûn Devletin tem
silcisi,. Türkiye Cumhuriyetinin bir numaralı vatan
daşıdır. 

Yemininin gereği olarak, çok saygı duyduğum Sa
yın Korutürk'ü, yüce makamına gölge düşürmeye
cek bir incelik içerisinde, bazı demeç ve tasarrufla-
riyle, Cephe Hükümetinin tasarruflariyle eleştirece
ğim; insancıl yapısından hoşgörüsünü istirham ede
rek: 

1 Mart 1975 tarihinde şöyie bir beyanatı var: Zor
lanarak kurulacak hükümetlerim milleti cephelere 
böleceğini, azınlık hükümeti kurulamayacağım bu
yurdukları halde, DemireFi balağından çıkararak, 
göbek adı dahi bölücü olan dört çatallı «Cephe Hü
kümeti» nhı kurutmasına izin verdiler. Bu tarihî ya
nılgıya düşülmüş oldu. 

Kısmî Senato seçimlerinin yasakları devam eder
ken, Doğu Karadenizde tertiplediği bir seyahatte ay
nen şöyle buyuruyorlar: 

«Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Türkiyelini, 
Devlet idaresini Marksist temellere dayanan felse
fenin eline veya din ve şeriat esaslarına dayalı par
tilere terk etmeyeceğiz») demek suretiyle, sadece se
çime katılan partiler arasında Adalet Partisini so
yutlayarak, seçime katılan düğer partiler için seç
men kafasında kuşkular yaratılmıştır. 

Bu beyanat, Devlet Başkanının tarafsız olma ilke
siyle çelişmektedir. 

Bu yansa! iddiaya karşın, 1975 seçimlerine Mark-
s'st veya şeriatçı herhangi bir parti de katılmamış
tır. Cumhuriyetimizin de, demokrasimizin de kuru
cusu; her fırsatta, en yüksek yetkilerinin, «Komü
nizme de, Faşizme de karşıyız» dediği Atatürk'ün 
Cumhuriyet Haîk Partisini veya Adalet Partisinin din 
sömürücüsüne karşı alternatif olarak doğan Miat 
Se'âmet Partisine zarar vermek için söylenmişse, 
bu siyasal yaîgınlık içine düşülmüş demektir. 

Aynı seyahatte, Hopa'dan, Marksist, Leninist Rus 
halklarına şöyle hitap ediyorlar: «Çiçek sever, çocuk 
sever, konuk sever Rus milleti». 

1976 yılı 19 Mayıs'ında Atatürk Stadyumunda, 
komandoların çağdışı, antikemalîst gösterileri üzeri
ne kızan ve Şeref Tribününü terkeden Sayın Devlet 
Başkanım, demecinde, «Pan tsüâmizm, Pan Turanizm 
ve Hilâl - Haç kavgasına karşı çıkmalıyız. Tüm ana
yasal kuruluşların, bu beliren tehlikeler karşısında 
birleşmeleri gerekmektedir» demiş olmasına rağmen, 
sonuç vermemiştir. 

3 Şubat 1977 tarihli beyanatında, Genel Kurul
daki brifingin sonunda, «Yakın tarih hepinizin hatır-
larındadır. Anayasal kuruluşlarımızın, kendilerine dü
şeni müştereken göğüsleme olgunluğunu göstermele
ri gerekmektedir» buyuruyoriarsa da, 12 Şubat 1977' 
de, Reisicumhur, DanıŞtaydan, yetkilerini soruyor. 

İyi bir, şey. Sayın Cumhurbaşkanımızın anayasal 
kuruluşlara olan saygısını simgeliyor bu husus; ama 
ne yazık ki, Anayasaya da, tüm anayasal kuruluşla
ra da saygısını tüketmiş, Hükümetin yasa dışı karar
namelerini imzalıyor. Bu Danıştay ki, kiralık sokak eş
kıyalarının saldırılarına uğrayınca, kolluk kuvvetleri
nin ihtimamından dahi yoksun bırakılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanımızın yetkile
ri ve bu isabetli beyanlarına karşın, Cephe Hükümeti 
neler sahnelemektedir? Bu hususun da bir bölümünü 
ıttılaınıza arz etmek isterim : Yürütmenin aczi ve 
kasti, Parlamentomuzun Çalışma ve murakabesini en
gellemekte, yargı erkinin kararlarım uygulamak iste
mektedir. Lockheed ve mobilya yolsuzluklarının ışık
sız kalmış olması, bu iddiama delildir. 
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BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu, iki dakika
nız var. 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Devamla) 
— Anayasa der ki : Müesseseler... 

Danıştay, Yargıtay, Sayıştay kararlan dinlenmeye
cek; Cephe Hükümetinin başı, sık sık, «Bu Anayasa 
iîe devlet yöneülemez» diyecek; üniversite ve yük
sekokullar polis ve asker ablukası altında harp suç
lularının kamplarına dönüştürülecek. 35 bin üniversi
teli yatağının, 32 bini, komandoları» fuzulî işgalle
rinde bulundurulacak, Hükümetin başı, tüm güven
lik kuvvetlerinin himayesinde dahi, herhangi bir üni
versite veya yüksekokulun kapısından içeriye gireme
yecek, bu icra uzvuna, «hükümet» diyeceksiniz! 

Demirel, son güvencemiz Türkiye Büyük Millet 
Meclisini de, sosyal içerikli yasalar ve parlamenter 
ödenekleri bahanesiyle küçümseyerek, ufalamak iste
miştir. Basında, Parlamento önünde aklanmaktan de
vamlı surette kaçman şaibeli bir Başbakan; siyaset eş
kıyasının baskın ve soygun yöntemlerini saptayan 
bir distrfbttör, barut kokan, kanlı majeste Barbakan 
Yardımcısı... 

Devlet sokağa itilmiş, sokak kana bulanık, ölüm 
arenasına dönüştürülmüştür sayın milletvekilleri. Aile 
yapımızın çok özel ve orijinal bir yapısı var. Örf ve 
âdetlerimize saygın bir milletiz biz. Büyük Türk Mil
leti, tüm şerefli geçmişi boyunca bir otoritenin di
rektif ve hakemliğine alışmış durumdadır. Bunun için
dir ki, Sayın Cumhurbaşkanımız, bu saygınlığı ile çok 
şeye muktedirdir diyebiliyoruz. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partililer, sokağa çekilmek 
isteniyorsak da, Büyük Ecevit'in direktifi ile, seçim 
öncesine dek susuyoruz, bazı sebeplerden ötürü. (A. P. 
sıralarından gülüşmeler) 

Şaka ile mi gülüyorsunuz, ciddî mi? 
Daralma pahasına, daha da yüreklilikle işin üze

rine 'gidilmek suretiyle, içten tutarlı, dışta itibarlı bir 
seçim hükümetiyle, milleti cephelere bölmekten, Dev
leti sokağa düşürüp işgal ettirmekten bu kaos döne
mini kapatabilmek için tek çıkar yoldur der, hepini
ze saygılar sunarım. Teşekkür ederim. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaosman-
oğlu. 

Şahsı adına Sayın Zekiye Gülsen, buyurunuz efen
dim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Çok Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
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Gecenin bu saatına kadar bir hanını arkadaşınız 
olarak bekleyişimin tek nedeni, yüceliğine, büyüklüğü
ne inandığım Devlot Başkanımın ve onun işgal ettiği 
müessesesMn bütçelinin görüşmesinde iki çiît lâf 
benim de bulunsun içindi. 

Değerli arkadaşlarım; Sayın Demokratik Parti 
Sözcüsü arkadaşımızın buyurduktan gibi, Cumhurbaş
kanlığı Bütçesi sayılara dayanmaz, sevg'iîere dayanır, 
saygılara dayanır. Binaenaleyh, bir Cumhurbaşkanlığı 
bütçesinin eleştirilmesi sebebiyle başkalarının eleştiril-
mesiiîi gayet çirkin buluyorum. Binaenaleyh, o Yüce 
Meclîse, Yüce Meclisimize yakışmayan bir tutumdur. 

Değerli arkadaşlarını; Devletimin başı, milletimin 
bir numaralı vatandaşı, benim Meclisimin öz bünyesi 
içerisinden çıkmış olan Cumhurbaşkammın ne şahsı, 
ne de işgal ettiği o yüce makam eleştirilirken, hatta 
düşünülürken, hatta sevilirken üzerine incecik bir tül 
bulutunun dahi düşmesine benim gönlüm razı değil. 

Onun için çok güzel bir lâf etti arkadaşımız, «Şak
şakların, övgülerin sonu yoktur» dediler. Ben de ken
dilerine söylüyorum; tıpkı şakşakların sonu oîmadığı 
gibi, öfkelerin, kinlerin de sonu yoktur. Lütfen her
kes öfkesinden, kirimden vazgeçsin; sevgi dolu bir ha
yat içinde bu millete hizmet etsin. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

Ve yine çok aziz arkadaşım, her zaman kürsüsü
nü çok beğendiğim,-Parlamentoya devamı ve çalışma
larıyla daima ilgi çeken değerli Halk Partisi sözcüsü 
arkadaşım, herhalde fırsat bulamadı bütçe üzerinde 
konuşmaya, eleştiri yapmaya, bir Cumhurbaşkanlığı 
bütçesinde kalkıyor, «Demirel Anayasa hükümlerini 
beriimgememiş olduğundan ötürü bir 12 Mart geldi» 
diyorlar. 

Çok rica ederim, sevgili arkadaşlarım; bu bütçe ile 
bu konuşmalarda bir alâka bulabiliyor musunuz? öy
leyse, geliniz sevgili arkadaşlarım, bu Meclisin her 
dakikasını, her saatini gönîümüzce değil, milletin hiz
metinde olması gerektiğince ifa edelim. 

Sayın Cumhurbaşkanımız Meclisin öz nüvesinden 
çıkan bir kişidir ve hizmetlerinin hitamında yine bu 
Meclisin öz nüvesine dönerler ve son nefeslerine ka
dar da bu Meclisin kutsal çatısı altında kalan kişidir. 
Öyleyse, hepimiz yalnız o müesseseyi değil, kendi bün
yemizden çıkmış olmasından ötürü şahıslarını da bir o 
kadar saygı ile itina iîe konuşmaya mecburuz. Bu 
küiii£üde her şey konuşulur; ama Devlerin başı olarak 
onu eleştirirken, onu incelerken bir yerde de kendi
mizi incelediğimizi düşünerek, itina ile konuşmaya 
mecbur olduğumuzu bir kere daha ifade etmek isti-

J yorum. 
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Bütün bu konuşmalarımın arasında benim Sayın 
ReMcunmummdan özel olarak talebim var. Anayasal 
bak olarak Sayın Reisicumhuıuımız, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine temsilciler gönderir. 

Değerli arkadaşlarım, bu, Anayasaya göre lüzum
lu ve lâzım olan bir organdır; yani kontenjan. Kon
tenjan Yüce Meclis üzerinde bir değer hükmüdür, bir 
birleştirici unsurdur. Onun yönü Türk Milletinin di
rekt hizmetinde anayasal doğrultularda olmalı. Ama 
bir bakıyorsunuz taraflı bir kişi geliyor oturuyor; ol
maz böyle şey. Taraflı kişilerin bu Meclise gönderil
memesini istiyorum veyahut gelen öyle olacak ki, de
mokrasinin icabı mademki çeşitli partiler var Mec
lislerde, Senatonun Kontenjan Grupu bütün düşüncele
rin üzerinde nazım bir rol oynayacak yüceliktedir. Ama 
görüyorsunuz, bu yüce görev ya saptırılıyor veyahut 
da - bilmiyorum - tam doğrultusunda hizmet göremi
yor. Hiç değilse, kontenjan senatörü olarak gelen de
ğerli kontenjan mensubu insanların açıktan açığa bir 
partiye geçmeleri tamamen kısıtlanman veyahut da 
bir partiye geçen bir kontenjan senatörünün senatör
lüğü düşmeli arkadaşlar, düşmeli; olmaz böyle şey. 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Bir par
tiden başka bir partiye geçen milletvekilinin de mil
letvekilliği düşmeli. 

ZEKİYE GÜLSEN (Devamla) — Efendim, seçim 
yohı ile gelen milletvekilinin; bana göre doğrudur, 
arkadaşım haklıdır. Eğer bir gün - ben o ahlâksız
lığı yapmam - yaparsam bu Mecliste de oturamam 
sevgili arkadaşım. Doğrudur ama, demokratik düzen
de almak da var, vermekte var. Hayat zaten ahşve-
riş arkadaşım. Ama siz o geçişleri bir maksada bağ
larsanız, o zaman görüş değişir. Daha doğrusu demok
ratik düzende bu alışverişte bazen ihtiyaçlar doğu
yor. Biz bunu öz kendi seçimlerimizde de yapıyoruz. 
Sizin kendi bölgelerinizde belki birtakım değişik par
tililer, şahsınıza olan sevgiden ötürü partisinden ay
rılıp size genel seçimde oy vermiş olabiliyor; bana 
verdikleri gibi. İşte Çanakkale Milletvekili arkadaşım 
burada; söylesin, kaç tane HaSc Partili bana oy ver
miştir; Allah razı olsun, gene verecekler. Onun için 
bunu mesele etmeyiniz. 

İLHAMİ ÇETİN (Yozgat) — O belli değil. 
HASAN SEVER (Çanakkale) — Cumhuriyet 

Halk Partililer, ancak bayramdan bayrama gelir se
nin elini öper. 

ZEKİYE GÜLSEN (Devamla) — Verirler, ve
rirler. 

BAŞKAN — Sayın Gülsen, fici dakikanız kaldı 
efendim. 

ZEKİYE GÜLSEN (Devamla) — Aziz arkadaş
larım, ikinci bir düşüncem; yine Sayın Cunıhurbaş-
kanmuzdan değil, onun Yüce Makamından : Kon
tenjanları seçerken hanım arkadaşlarımızın, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinde hizmet etmek isteyen kıy
metli Türk kadınının varlığını unutmamalıdır. Atatürk 
tarafından bize lütfen verihnemiştir bu hak; Türk 
kadını buna lâyık olduğu için verilmiştir. Ama gel 
gör ki, 15 kontenjanın hepsini gelip erkek arkadaşla
ra kullanılmasının karşısındayım. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Adile Ayda ha
nımı unuttunuz galiba. 

ZEKİYE GÜLSEN (Devamla) — Çok az. 
Binaenaleyh, yine kontenjan senatörleri seçilirken, 

bir kriter olmalı, Türkiye'nin bütün sathından, Köşk'e 
yakın o yerlerden değil; benim Hakkâri'deki dağım
da da kimbilir ne değerli kıymetler var. Türkiyemi 
bir bütün olarak düşünmeli ve Köşk'e yakın yerden 
değil; millete ve milletin hizmetine susamış nice kişi
ler var, onların arasından bilhassa Meclise gelmesi 
çok zor olan karimin gelmesine yardıma olmalarım 
arzu ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, değişen dünya düzeni içeri
sinde Tiirkiyemizde de bir çok değişiklikler var. Bun
dan ötürü Sayın Cumhurbaşkanımızın görevlerinin 
anayasal doğrultusu içerisinde ifa edilişinde bazen ye-
terslzlMer görülüyor. Deniyor ki, Anayasa Cumhur-
ba^kanmın bazı görevlerini kısıtlamış. Eğer öyle ise, 
ki ben öyle görmüyorum... 

BAŞKAN — Sayın Gülsen, son cümlelerinizi ri
ca edeyim. 

ZEKİYE GÜLSEN (Devamla) — Bağlayayım, 
emredersiniz. 

...O zaman bu görevlerin, mutlaka icraî şekilde, 
ben azlığına değil, az uygulandığına inanıyorum. 

Sayın Reisicumhurumun millet sevgisinden, devlet 
sevgisinden ve millete olan hizmet aşkından hepimiz si
tayişle bahsediyoruz, ki öyledir hiç şüphemiz yok. 
Ben Reisicumhurumuza güven duygularımızı Yüce 
Meclisin huzurunda bir kere daha tekrarlamayı bir 
vazife biliyorum. 

Bu vesile ile yüce Devletimizi temsil eden Sayın 
Cumhurbaşkanımıza Türk ulusu adına sıhhat ve saa
det dom nice yıllar, daha büyük başarılar, daha bü
yük hizmetler temenni ediyor; hepinizi saygıyla se-
lâmlryorum aziz arkadaşlarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gülsen. 
Muhterem milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Büt-

çesii üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
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Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi her bölümü okutup ayrı ayrı oylarınıza 
sunacağım. 

B) 
Bölüm 
(Prog.) 

CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 39 351 100 
BAŞKAN — Bölümü oyları
mıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Transferler 350 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi kabul edilmiştir. Ha
yırlı uğurlu olmasını dilerim. 

C) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, progra
mımıza göre Sayıştay Bütçesinin görüşmelerine baş
lıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini alsınlar. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayıştay Bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adı

na söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum : 
Grupları adına; Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 

adına sayın irfan Yankutan, Millî Selâmet Partisi 
Grupu adına sayın Fuat Fırat, Adalet Partisi Grupu 
adıma sayın Nadir Lâtif islâm, Demokratik Panli Gru
pu adına sayın Ekrem Dikmen. 

Şahısları adına; sayın Hasan Özçelik, sayın İsa 
Ayhan, sayın Hüseyin Erçelik, sayın Veli Bakirli, sa
yın Kemal önder, sayın Ekrem Kangal, sayın Fahri 
özçeîik, sayın Osman Aykul, sayın Mikail İlcin, sa
yın Mehmet özkaya, sayın Sabri Tığlp, sayın Osman 
Yılmaz Karaosmanoğîu, sayın Orhan Seneınoğlu, sa
yın Nedim Korkmaz, sayın Tufan Doğan Avşargil, 
sayın Kadir özpak. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına sayın İrfan 
Yankutan?.. 

İLHAMİ ÇETİN (Yozgat) — Sayın Başkan, 
sonraya bırakırsanız, yerine başka arkadaş çıkaraca
ğız efendim. 

BAŞKAN — Millî Selâmet Partisi Grupu adına 
sayın Fuat Fırat, buyurun. 

MEHMET FUAT FIRAT (Erzurum) — Saym 
Başkan, muhterem milletvekilleri; Yüksek Heyetinizi 
saygı ve hürmetle selâmlıyorum. 

Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına ça
lışan bir teşkilât olduğu için, daha kısa ve vazıh bir 
şekilde meseleleri ele almak istiyorum. 

Sayıştay, Osmanlıdan Cumhuriyetimize intikal 
eden saygıya lâyık bir kuruluştur. Sayıştay, kanaati
mize göre yüksek bir mahkeme olmakla beraber, bü
yük bir ihtisas mahkemesidir ve Türk hukuk siste
minde başka bir benzeri olmayan bir kuruluştur. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayıştay kendisini bağ-
?ayam mevzuata göre, Meclis adına denetim yapmak
tadır. Şüphesiz ba denetimini yaparken Sayıştay'ın, 
teferruat ve küçük hesaplar içinde boğumlaması lü
zumlu olduğu kanaatindeyiz. Bürokrasinin de, kırta
siyecilik üzerine kurulan çarkının kırılması gerekli 
olduğu kanaatindeyiz. Türkiye'de bütçe disipl'mâ ya
pacağız diye, bü'îçe bürokrasisi yapıldığını esefle mü
şahede etmekteyiz ve bu kırtasiyecilik yüzünden, öğ
retmenler ve diğer bir çok kuruluşların ilâve ücret
lerini almadıkları sık sik şikâyet mevzuu olmaktadır. 
Hele evvelki yıl, cami yardımı paralarının son bütçe 
gününde vize edilmesi gibi bürokratik sıkıntılar, Sa
yıştay fonksiyonlarında da aksamalar tevlit etmekte 
idi. Bu aksamalar, maalesef Maliye Bakanlığınca da 
takviye görmüş idi. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de konvansiyonel 
bütçe yerine, Devlet planlamasına bağlı, program 
bütçe sistemine geçilmesini artık zarurî görüyoruz. 
1977 bütçemiz, plandaki yatırımları realize etmek için 
her ne kadar geniş muhteva taşıyorsa da, gerçek ma
nada plan bütçe, program bütçe diyebilmemiz elbette 
mümkün değildir. Bütçede yazılı yatırımların hızla 
gelişmesi lâzımdır. 

Türkiye'de 2 milyon açdt ve 6 milyon da gizli, 
cem'an 8 milyon işsiz vaürdır. Yatırımları biran evvel 
tahakkuk ettirip onlara işyeri açmak zorundayız. Böy
le olunca büyük yatırımlara ayrılan 44 milyar liralık 
tahsisin kırtasiyeci zihniyetini bir tarafa bırakıp, biran 
evvel çıkmasını temin etmek lüzumunu duyuyoruz. 
Sayıştayın hassasiyetinden emin olmakla beraber, bu 
temennimizi hoş karşılayacaklarını ümit etmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri; Sayıştayın IBM maki
neleriyle takviye edilmesi, sibernetik sisteme geçilme
si ve diğer modern teçhizatla mücehhez olması, ev-
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velki bütçe tenkitlerinde bahse mevzu olduğu için, ben 
de sadece temennilerine iştirakle iktifa ediyorum. 

Değerli arkadaşlar; Sayıştay, israfın önüne geçmek 
ve israfçı harcamaları önlemek için kavgasını veren 
ve tedbir arayan bir kuruluştur. Şimdiye kadar vaki 
müspet hizmetlerini şükranla karşılıyoruz. Ancak, bu 
israfı birtakım küçük hesaplarla önlemek mümkün
dür. Bu israfı önlemenin, materyalizm düşünceye da
yanmak suretiyle mümkün olmayacağı kanaatini İs
rarla taşımaktayız. Türkiye'yi israftan kurtarmanın, 
israf ekonomisinden uzak bir iktisadî hayata kavuş
turmanın tek yolu, atalarımızın tatbik ettiği, millî sis
temdir, millî görüş sistemidir. Bu sistem, israfı ko
kundan reddeden bir sistemdir. Montaj sanayi gibi, 
tüketim sanayi gibi sömürüye dönük sistemlerle müm
kün olmaz. Bunlar, memleketin kalkınmasında katkı
sı olmamakla beraber, israfın ta kendisidir. Böyle 
olunca biz, kapitalist ekonominin, faizci iktisat sis
temini veya sol teorinin dağıtım ekonomisinin anla-
yışıyle israfçı bulduğumuzu ifade etmek isteriz. Sa-
yıştayda birkaç kuruşluk yahut da 100 bin liralık is
rafı önlemenin kavgası iyidir; ama madem kalkınan 
bir Türkiye istiyoruz, o halde israfları birtakım he
sap kontrolleri Ue önlemek kâfidir anlayışından ken
dimizi kurtarmamız lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, yıllık içki tüketimi 1,5 mil
yar lirayı aşmaktadır. Bu sarfiyat, 20 milyondan ol
mak üzere, senede 75 fabrika yapma gücüne sahip
tir. Bu sebepledir ki, Millî Selâmet Partisi zevke 
dayalı tüketim istihsalinden ağırlığı alıp, sanayi ve 
teknolojiye verecektir ve Sayıştayın da bu paralelde 
istikamet abnasını bütün açık kalplilikle- temenni 
eder; Sayıştayın 1977 malî yüı Bütçesinin, Sayıştay 
mensuplarına hayırh ve uğurlu olmasını Allah'tan 
diler; Yüce Parlamentoya saygılarımı sunarım. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Adalet Partisi Grupu adına Saym Nadir Lâtif İs

lâm, buyurun efendim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

A. P. GRUPU ADINA NADİR LÂTİF İSLÂM 
(Sakarya) — Sayın Başkan, değerli milletvekUeri; 
Sayıştay Bütçesi üzerinde Adalet Partisi Millet Mec
lisi Grupunun görüşlerini sunmak üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. Sözlerime başlarken, Yüce He
yetinizi saygıyle selâmlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri; Sayıştay ilk bakışta ba
zı karışık, teknik, malî işlemleri yürütmekle görev
li bir kuruluş olarak göze çarpar. Ancak, gerek hiz-
deki Sayıştayın, gerekse Devlet müessesesi içinde em

sali müesseselerin tarihî kuruluş nedenlerine baktığı
mız zaman, «Sayıştay» dediğimiz müesseselerin insan
lık hak ve hürriyet mücadelesiyle, insan hakları mü
cadelesiyle, demokrasi mücadelesiyle çok ilgili ve ir
tibatlı bir oluşum safhası gösterdiğini görmekteyiz. 
Filhakika, Devletinin giderlerine vergi vermek sure
tiyle katılan milletin ve halkın bu giderlerin toplan
masını ve sarfım da kontrol etmek arzusu ile müte-
rafık diğer sebeplerle birlikte ortaya çıkan bir müca
delenin sonunda; milletler, topluluklar halk olarak 
verdikleri giderlerin, vergilerin gerek toplanış ve ge
rek yapılışını bizzat veya temsilî usuller içinde, tem
silcileri vasıtasıyie denetleme imkânını kazanmışlar
dır. İşte, Sayıştayımızm ve Sayıştayın özellikleri için
de, bu tarihî gelişmenin ve oluşumun renklerini bul
maktayız. 

Bu sözleri vaktinizi almış olmak için ifade etmiş 
değÜim. Bu sözlerim, Anayasamızın bugünkü sistemi 
içinde Sayıştayın almış olduğu yeri de ifade etmiş 
olmaktadır. Filhakika, Sayıştayın müessese olarak, 
fonksiyon olarak neyi ifade ettiği, neyi ifade etmesi 
gerektiği konusunda günümüzde bazı karışıklıklar be
lirmiş veyahut belirtilmiş bulunmaktadır. Tekerrür 
etmiş tatbikata ve yakın zamana gelinceye kadar 
birbirini teyit etmiş uygulamalara göre, Sayıştay bir 
malî ihtisas mahkemesidir ve Sayıştay kararları bir 
malî ihtisas mahkemesi kararı mahiyetinde kabul 
edilegelmiştir. Ayrıca, Sayıştay Türkiye Büyük Mil
let Meclisi adına, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Devletin gelir ve giderlerim kontrol etme görev ve 
yetkisini Büyük Millet Meclisi adına yürüten bîr ku
ruluştur. Böyle olunca, bu bakımdan da Sayıştay 
kararlarının kesinlik taşıması gereğinin bir başka 
yönden gerekçesi ortaya çıkmış olur. Bu gerekçe, da
ha sonra diğer bir Anayasal kuruluş olan Anayasa 
Mahkemesi tarafından da defaatte ortaya konmuş ve 
doğrulanmıştır. 

Nitekim, Sayıştay kararlarından dolayı Danıştaya 
gidilmeyeceği hükmünün iptali için, Sayıştay Kanu
nundaki bu hükmün iptali için, daha önce müteaddit 
defa mesele Anayasa Mahkemesine intikal ettirilmiş. 
Yanlış hatırlamıyorsak, dört sefer, birbirini teyiden 
ve tekiden Anayasa Mahkemesi bu hükmün geçerli
liğini doğrulamıştır; ama nasıl oldu, nasıl olabildi?... 
Henüz Anayasamız ve hukuk sistematiğimiz bakımın
dan halledilmemiş bir mesele olarak ortada bulunu
yor ki; Anayasa Mahkemesi kendisinin verdiği dört 
karardan sonra, bîr ayrı kararla bu hükmün Anaya
sanın aykırılığına karar verebildi. Gerçi, Sayıştay 
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Bütçesini konuşuyoruz; ama, burada Sayıştay Kanu
nuyla ilgili bir iptal karan vermiş olması bakımından 
bir istidrat yaparak, Anayasa Mahkemesinin görevi 
ve Anayasa Mahkemesinin görevleriyle ilgili olarak, 
Anayasamızın hükümleri üzerinde durmak mecburi
yetindeyiz. Anayasamızın, Anayasa Mahkemesinin 
kararlanyle ilgili hükümlerine göre, Anayasa Mahke
mesi kararları herkesi ve bütün kuruluşları bağlar. 

Ayrıca, bfr mesele daha var. Bir konuda, bir mah
keme kararı mevcut ise, bunun adına «Kesin hüküm, 
muhkem kaziye» denir. Anayasa Mahkemesinin ka
rarlan, sadece taraflar arasında değil, teknik bakım
dan taraf sıfatını taşısın veya taşımasın, bütün kişi
leri ve kuruluşları bağlar. Böyle olunca, biz Anaya
sa Mahkemesinin ikinci defa böyle bir meselenin hu
zuruna gelmesi karşısında bile, meseleyi artık tetkik 
etmemesi gerektiğini, ilk defa Sayıştay'ın kararları 
aleyhine Danıştay'a gidemiyeceği hükmünün Anaya-
sa'ya aykırı olmayacağı yolunda karara varıldıktan 
sonra, bu Anayasa Mahkemesi kararanın artık herke
si sağlayıcı hükmünü icra etmeye başladsktan sonra, 
kesin hüküm halini aldıktan sonra, artık aynı konuda 
tekrar bir incelemenin yapılmasının mümkün olma
ması gerektiğine inanıyorum. 

Bir defa yapılan bir işin aksine bir iş ikinci defa 
yapılırsa, % 50 ihtimalle belki hatadan dönülmüş de* 
nilebilir. Ama aynı konuda üç sefer, dört sefer ısrar
la bir karar verilmişse, beşinci defa bu kararın hi
lâfına bir kararın çıkabilmiş olmasının sebeplerim 
anlamak hakikaten güçleşmektedir. 

Netice itibariyle biz, Sayıştayımızm genel ölçüler 
içinde Devletimizin önemli bir kuruluşu olduğunu 
tespit ediyor ve öneminin hem bir malî ihtisas mah
kemesi, hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 
görev yapan bir müessese olmasından doğduğunu be
lirtiyoruz. 

Tabiî Sayıştayımızla ilgili ve onun müessese ola
rak olumlu ve desteklenmeye lâyık ve gerekli veçhesi 
yanında, çalışmalarından doğan, yahut bugün içinde 
bulunduğu bazı huzursuzlukları da belirtmek mecbu
riyetindeyiz. Bu mecburiyet iki yönden doğmakta
dır : 

Bir; Sayıştay Devletimizin bir müessesesidir. O 
yönden Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, bu hu
zursuzluklar üzerinde durmak görevimizdir. Hele Sa
yıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı bir ku
ruluş olarak Anayasa gereği karşımıza çıkınca, o za
man ilgimiz iki kâth olur, ziyadeîeşir; öyle olmak ge
rekir. 

Birtakım huzursuzlukların Sayıştayımızda mevcut 
olduğu, bazı belirtileriyle ortaya çıkmıştır. Filhakika 
bir Sayıştay görevlisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne aksetmiş bir konu ile ilgrli olarak, halin ve şart
ların icabına hiç de uygun olmayarak devlet radyola
rımla görüş ifade etmiştir. Sayıştay'ın Kuruluş Ka
nonunda, görüşünü nasıl ifade edeceği, nasıl evrak 
üzerinde görüşünü yapacağs, hangi konularda ve res
mî ölçüler îçirsde görüş ifade edeceği bellidir. 

Bu itibarla, bfz bu görüş beyanını kanaatimize 
göre, müesseseyi yaralamamak bakaramdan, Sayış
tay'ın kusura olarak kabul etmek istemiyoruz; belki 
görevini yaparken şaşırmış bir görevlinin tutumu ola
rak belirlemeyi ehven saymak istiyoruz. Bundan böy
le, ba gibi konularda yetkinin aşılmaması hususunda 
Sayıştayımızm, başta başkanlar olmak üzere, diğer 
bütün görevlilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisine 
bağlı bir kuruluş olmanın gerekleri ve icapları için
de davranacağından da emin bulunmak istiyoruz. 

Sayıştay'ın içinde bulunduğunu ortaya koyan se
beplerden, belirtilerden biri de, muhterem üye arka
daşlarımın dolaplarına atıldığına şahit olduğumuz ba
zı yazılar. Gerçi bu yazılarda imza yok; yazılardaki 
ifadeler inanılır ifadeler değil ama, basma kadar ak
setti, Meclis kürsülerine kadar geldi ve birtakım tek
ziplere de vesile oldu. Ama iş bununla da bilmemeli
dir. Biz Sayıştay'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
bağlı bir kuruluş olduğunu her an hatırhyarak, Sayış
tay'la ilgili konuların, gerekirse Sayıştay Bütçesi dı
şında da bu kürsüye getirilebileceğinin bilinci içinde 
bu beyanların, bu beyannamelerin veya aleyhindeki 
görüşlerin şöyle veya böyle bir sonuca ulaştırılması
nı görmek istiyoruz. O beyanlar gerçek dışıysa, o be
yanları yazanlar imzalarım saklamakla birlikte, hila
fı hakikat görüşler ortaya koymuşlarsa, Sayıştay'ın 
ve onun görevlilerinin bu hilafı hakikat beyanlarının 
töhmetinden kurtarılması lâzım; veyahut da o ger
çekler doğru ise, yine Sayıştay ilgililerinin ve görev
lilerinin vazifelerini yaparak, bu meselenin şu kana
dında veya bu kana'dmda, bunun iddiacısı veya mu
hatabı olanların veya olmayanların durumunu gerek
li usuller çerçevesinde ele alıp, ortaya koyup, mev
zuatın icaplarına göre meseleyi bir sonuca ulaştırma
sının gerekli ve zorunlu olduğu görüşündeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayıştay'ın tarihimizde, 
Türkiye Büyük Minet Meclisine bağlı bir kuruluş ol
manın icaplarına uygun çok olumlu çalışmaları ol
muştur. Filhakika Sayıştayımızm görevleri arasında, 
kanunların, tüzüklerin, yönetmeliklerin Hazine yara-
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nnı ihlâl eder mahiyette olması halinde, görülmesi 
halinde bunun düzeltilmesine bir başlangıç, bir mer
hale teşkil etmek üzere, Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi Başkanlıklarına bildirilme görevi de var. 
Keza Sayıştay'ın yapacağı incelemeler ve tetkikat sı
rasında, bakanlıklarla ilgili olarak rastlayabilecekleri 
yolsuzluklar dolayısıyle gereğinin yapılması talebi ile 
yine Parlamentoya meseleyi intikal ettirme görevleri 
var ve bu görevleri yönünden Sayıştay geçmişte olum
lu hizmetler yapmıştır. 

Bütün bu üzüntülerimizle karışık olarak ortaya 
koymaya çalıştığımız hususlar, görüşler, Sayıştayımı
zın uzun mazisine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne bağlı olarak Devletimize lâyık hizmetine daha ra
hat ve daha hakkı olduğu şartlar içinde hizmet ede
bilmesi arzumuzu belirtmek içindir. Milyarlık dev
let bütçesinin giderlerini, gelirlerini kontrol durumun
da olan Sayıştayımızın bütçesi üzerinde biz burada 
teknik açıdan bir söz söylemeyi, ilâveyi zait buluyo
ruz, Sayıştayımızın günden güne, zamanın icaplarına 
daha uygun çalışması için ne lazımsa yapılması gere
ğine inanıyoruz ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
de, Sayıştay'ın bu kabil taleplerini itirazsız, beklet-
mekslzin kabul etmekte oluşu gibi, bundan sonra da 
böyle karşılayacağına inanıyor ve hepinizi saygı ile 
selâmlıyoruz. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BA,ŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İslâm. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Ekrem Dik
men?.. Yok. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın İr
fan Yankutan. 

NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Efendim, ben ko
nuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, yetki belgesini istirham 
edeyim. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hay, hay efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİYAZİ ONAL (Es
kişehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayıştay konusundaki göze görünür ilgisizlik, bu 
konuda çok az kimsenin, çok az bilgiye sahip oluşu, 
sanıyorum hemen dikkati çekmektedir. Oysa Sayış
tay, Türkiye'de kurulu düzenin gereği olarak önemli 
bir görev yapmaktadır. Aslında, bu kadar önemli bir 
görevi, bu ölçüler içinde Sayıştay'ın yapıp yapma
ması gerektiği tartışılabilir. Daha başka usullerle dev
let harcamalarının daha başka usullerle yapılması, 
bürokrasiden daha büyük ölçüde kurtulmuş biçimde 

I yapılması gerektiği tartışılabilir. Ama şimdilik, Ana
yasal ve yasal düzenimiz öyle kurulmuştur id, Sa
yıştay, aşağı yukarı bütün devlet kuruluşlarına ve ka
mu kuruluşlarına; belediyeler ve iî özel idareleri da-

I hil olmak üzere bir güvensizliğin, o yönetimlerde bu
lunan insanlaran hepsinin güvenilir olmadığı hesabı
nın üzerine kurulmuş bir düzende, Sayıştay o güve
nilmez olan kuruluşlar üzerinde denetleme yapmak
tadır. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa'da Sayıştay'ın gö
revleri çok açık olarak gösterilmiştir. Sayıştay, genel 
ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile 
mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denet-

I 1er ve daha başka şeyler de yapar. Ama evvelâ söze 
I buradan başlamak istiyorum; Sayıştay Türkiye Bü

yük Millet Meclisini denetlemez. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi ancak, kendisini seçmiş olan millet tara-

I fmdan, seçim zamanında denetlenir. 

I Son zamanlardaki bir gelişmenin, Sayıştay'daki 
I değerli görevli arkadaşlarımızda bazı yanlış izlenim-
j 1er bırakmasını istemiyorum. Bu yanlış izlenimlerin 

sonucunda, Sayıştay'ın değerli görevlilerinin yanlış 
uygulamalara sapmasım istemiyorum. Sayıştay, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi adına görev yapmaktadır; 

I yaptığı denetlemelerin sonuçlarını Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunacaktır. 

Sayıştay'ın hiç bir yetkilisi, Millet Meclisinin şu 
veya bu icraatının yasalara, ya da Anayasaya aykırı 

I olduğunu ileri süremez. Bu konuda yapılmış olan ha
taların tekrarlanmaması, Sayıştay'ın yasa! niteliğini 

I koruması bakımından önemli bir unsurdur. Buna dik
kat edilmesini özellikle belirtmek istiyorum. 

I Değerli arkadaşlarım, Sayıştay'a çok önemli ve 
I fazla geniş görevler verilmiş Anayasamızda ve yasa

larımızda. Sayıştay, devlet kuruluşlarını, devlete bağ
lı kuruluşları, belediyeleri ve özel idareleri denetliyor 

I ve çok açık olarak görülüyor ki, eleman yetersizliği 
nedeni ile Sayıştay bu işi lâyıkı ile tamamlayamıyor; 
bunun ancak bir bölümünü yapabiliyor. Peki, Türki-

I ye'de bu .kadar geniş kuruluşları denetleme görevini 
zaten yapamaz iken, sayın Sayıştayımızın görevlileri 
yurt dışındaki kuruluşlarımızı denetlemek işine nere
den lüzum gördüler? Yurt içini zaten denetleyenler 

I iken, onun için yeterli eleman yokken ve daha bir 
uzun süre de bulunması zorken, yurt dışındaki kuru-

I kışları denetleme gereğini neden duydular? Buna yet
kililer neden izin verdiler? 

Bu konuyu burada C. H. F. Grupu adın» ve o 
I partinin sözcüsü olarak kesin çizgilerle vurgulamak 
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ve belirtmek zorundayım. Yapılan bir batadır, bir 
çok hatalar gibi bu da kısa zamanda dönülmesi ge
reken bir hatada. 

Hele yurt dışındaki incelemelere, yasalara aykırı 
olduğu için karşı çıkıldığında, bunu Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin değerli üyelerinin, milletin oyları 
ile seçilip gelmiş olan ve millî iradeyi temsil eden üye
lerinin parasal hesaplarına dayanarak yaptıkları bir 
davranışmış gibi göstermek, son derece yanlış bir tu
tumdur. Bunu, sanıyorum ki bütün Parlamento, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi şiddetle reddetmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayıştay'ın bundan önce da
ha başka görevleri de vardı. Bugünkü kadarı yetmez
miş gibi, bir de önceden vize görevleri vardı. Son za
manlarda bu kaldırılmıştır. Ama, buna rağmen önce
den vize usulü; yani harcamadan önce vize; ödenek 
ve kadro dağıtımı işleri için halen uygulanmaktadır. 

Burada, çok kısa da olsa vaktin müsaadesi içinde 
bir görüşümüzü, ileride belki faydalı olabilir düşün
cesi ile Yüce Meclise sunmak istiyorum. 

Bu kadar çok bürokrasiye, bu kadar çok deneti
me, bu kadar çok işleme boğulmuş olan bir devlet 
mekanizması, hızlı ve sağlıklı çalışamaz. Güvensizlik 
üzerine, herkesin - tabiri caizse - hırsız olduğu hesa
bı üzerine kurulmuş bir devlet mekanizması sağlıklı 
çalışamaz. Âslolan herkesin namuslu olmasıdır. Bir 
devlet memurunun, devlet kuruluşunun görevini na
musluca, dürüstçe yapması, devletin bir kuruşunu zi
yana uğratmadan yapması asıldır aksi sabit olana ka
dar. 

Bu güveni, devlet yönetiminde görev alan tüm in
sanlara duyurabilmek, onları o güvenin içinde çalışır 
hale getirebilmek ve devlet mekanizmasını o güven 
içinde çalışabilir devlet mekanizması haline getirebil
mek; sanıyorum ki, Türkiye Cumhuriyetinin şu anda 
en önemli sorunlarından bir tanesidir. Aksi halde b?z, 
bir emekliler ve memurlar devleti olmaya doğru hız
la gidiyoruz. 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Fena mı? 

NİYAZt ONAL (Devamla) — Herkes devlet me
muru ve emekli olursa fena da olmaz ama, üretimi 
kim yapacaktır değerli arkadaşım? 

Bu toplumda gerçek üretimi kimler yapacaktır da, 
Türkiye'yi çağdaş uygarlık ve sanayileşme düzeyine 
yükseltecektir? Üstelik, bizde başka hastalıklar da 
vardır. Bu sorunla çok ilgili olmadığı için girmek is
temiyordum; ama, değerli arkadaşım oradan sanıyo
rum şaka olarak ve beni tasvip etmek için söyledi 
«fena mı?» diye. 

I Türkiye'de, örneğin iki gelirli insanlar vardır. 
Emekli olup, o emekli aylığının, emekli ikramiyesinin 
üzerine başka gelirler liuran insanlar vardır. Çalış
makta olduğu işten aylık alıp, bir de emekli aylığı 
alanlar vardır ve bu Meclisten, Millet Meclisinin ira
desi ile geçenlerde, daha geçen hafta «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri emekli aylığı almamalıdır» di
ye bir karar sizin oylarınızla çıktığı zaman, dışarıda 
çeşitli tepkiler baş göstermiştir. Oysa emekli aylığı, 
bir sosyal güvenlik kuruluşunun doğal gereği olarak, 
yaşlanmış ve başka bir iş yapamamış hale gelen in
sanlar için, toplumda artık kendisi çalışarak üretken 
olamayan insanlar için; ama ömrünü üretken olarak 
harcamış insanlar için, yaşlılıklarında bir sosyal gü
vence olarak getirilmiştir. Emekli aylığı o demektir. 
Başka hiç bir şey demek değildir. Emekli aylığı, her
kesin bugün yapmakta olduğu işe ek, onun üstüne ek
lenmiş, ilâve edilmiş bir başka gelir, bir başka güç 

i demek değildir. 

Bu anlayışı sanıyorum ki, çok kısa bir sürenin 
içinde terketmek zorundayız. Aksi halde, 40 - 45 ya
şında emekli olan işçi emekliliğinden sonra bir baş
ka işin sahibidir, esnaf şikâyetçidir, şoför şikâyetçi
dir. Çünkü o, aldığı kıdem tazminatı ile beraber, üs
telik anlamadığı bir işte haksız rekabetin içine gir
mektedir. 

Devlet memuru 45 - 50 yaşlarında emekli oluyor 
- şimdi hızîı yıpranma zamları veriyoruz, itibarî hiz
metler - ondan sonra bir başka işi rahatlıkla yapıyor, 
devletten aldığı emeklilik ikramiyesinin üzerine bir 
başka işi kuruyor. Çift gelirli insanlar yarattık. Bu 
çift gelirli insanlarla Türkiye'deki haksızlıkları iki ka
tına çıkardık; çünkü, Türkiye'de hiç geliri olmayan 
insanlar var, işsizlik var Türkiye'de. 

Değerli arkadaşlarım, bu tabiî asıl konumuz de
ğildi, ama bir değerli arkadaşımın şaka yollu söyle
diği, sanıyorum tasvip ettiği için söylediği, yahut 
iyimser olduğu için söylediği bir sözden esinlenerek 
bunları arz etmek zorunda kaldım. 

Değerli arkadaşlarım, başladığım noktaya bir ke
re daha dönmekte büyük yarar görüyorum. Türkiye' 
de bu kadar çok denetim, bu kadar çok denetim zo
runluluğu Türkiye'deki devlet mekanizmasının, ka
mu kuruluşlarının sağlıklı olmadığım gösteren bir 
şeydir. Onların, önce sağlıklı kuruluşlar olduğunu ka
bul edelim; onların harcamalarında bürokratik kısıt
lamaları büyük ölçüde ortadan kaldırmaya çalışalım 
ve Sayıştay her şeyi denetlemeye kalkışmasın. Sayış-

I tay sadece denetlenmesi gerekeni, bir yolsuzluk ol-
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ması mümkün olan yeri denetlesin; ama, onu da son 
derece iyi denetlesin ve çabuk denetlesin. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayıştay'ı kim 
denetleyecek? 

NİYAZI ONAL (Devamla) — Sayıştayın denet
lenmesi pek tabiî Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
işidir. Çünkü Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Mecli
si adına denetim yapmaktadır. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Şu Avrupa 
seyahatleri var ya... Toplu iğne almaya gidiliyor... 

NİYAZİ ONAL (Devamla) — Değerli arkadaş
larım; Sayıştayımızın elektronik bir sisteme geçmek 
istediği konusunda haberler ve öğrendiklerimiz, as
lında mutluluk verici bir konudur. Ama dediğim öl
çüler içinde değerlendirilmezse, yani Sayıştay Tür
kiye'deki onbine yaklaşık kuruluşu, devlet kurulu
şunu, belediyeyi, özel idareyi, hepsini kuruşuna ka
dar denetlemek iddiasında devam ederse - onlar yap
mak zorunda, çünkü kanun öyle - yani biz bu şekil
de Sayıştayı görevlendirmeye devam edersek; Sa
yıştay sanıyorum ki, mevcut imkânlan ile bu görevin 
çok az bir bölümünü ve maalesef çok kötü bir şe
kilde yapmak zorunda kalacaktır, ya da çok az bir 
şekilde yapacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Onal, iki dakikanız kaldı, lüt
fen bağlayınız. 

NİYAZİ ONAL (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan, bağlıyorum. 

Oysa nerenin nasıl denetlenmesi iyi bilinirse, as-
lolanın dürüstlük ve namusluluk olduğu, kamu görevli
lerinin aslında dürüst ve namuslu olduğu, vatansever 
olduğu noktasından hareket edilirse; nerede yolsuz
luk haberi gelirse, orayı denetlemek yolu seçilirse; o 
zaman Sayıştayımız şimdiki imkânlarıyle bile, elek
tronik, ya da biyonik olmaya lüzum olmadan bu
günkü ölçüler içinde bile çok başarılı sonuçlara va
rabilir ve Türkiye'de yolsuzlukları büyük ölçüde or
taya çıkarabilir, büyük ölçüde yargılayıp Türkiye Bü
yük Millet Meclisine getirebilir. 

Sayıştayımızın değerli mensuplarının, söylediğim 
sözleri bir suçlama olarak değil, daha çok bir uyan 
olarak değerlendirmeleri ricası ile ve görevlerinde 
basanlar dileyerek, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Onal. 
Demokratik Parti Grupu âdına söz isteyen?.. Yok. 
Şahıslan adına : Sayın Hasan özçelik... 
Sayın Niyazi Onal?.. 
Sayın Hüseyin Erçelik?.. 
Sayın Veli Bakirli?.. 
Sayın Kemal Önder?.. 

Sayın Ekrem Kangal?.. 
Sayın Fahri özçelik?.. 
Sayın Osman Aykul?.. 
Sayın Mikail İlcin?.. 
Sayın Mehmet Özkaya?.. 
Sayın Sabri Tığlı?.. 
Sayın Osman Yılmaz Karaosmanoğlu?.. 
Sayın Orhan Senemoğlu?.. , 
Sayın Nedim Korkmaz?.. 
Sayın Tufan Doğan Avşargil?.. 4 

Sayın Kadir Özpak?.. 
Şahıslan adına söz almış olanlardan hiç kimse 

burada bulunmadığı için, şahıslan adına konuşan 
kimse kalmamıştır. 

Yalnız Sayın Sayıştay Başkanından cevaplaması 
için, yazılı bir sual vardır. Suali evvelâ okuyup son
radan ben zatıâlinize tevcih edeceğim. Çünkü sual 
olmayan nitelikleri de var, onlan çıkarmak suretiyle 
vereceğim : 

«Sayıştay Genel Sekreterinin politika yapma yet
kisinin bulunup bulunmadığı» Burayı çıkarıyorum, 
çünkü kanun muvacehesinde olan şeyin soru niteli
ğini alması mümkün değil. 

«Politika yetkisi yoksa», orayı da çıkarıyorum. 
Televizyondaki talihsiz beyanlann Sayıştay Baş

kanlığınca bir muameleye tabi tutulup tutulmadığı? 
«2. Sayıştay Denetçileri Derneğinden parlamen

terlere gelen bildiriden Sayıştay Başkanının bilgisi ol
muş mudur? Kimler hakkında ne muamele yapılmış
tır?» 

Sayın Başkan, zatıâlinizden şu soruluyor anladı-
I ğım kadanyle : Genel Sekreterin televizyonda bir 

beyanı olmuş galiba, bilmiyorum; bu beyanı üzeri
ne bir muamele yapılmış mıdır? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Nasıl bil
miyorsunuz Sayın Başkanım? Parlamentoyu tahrip 
edici bir konuşma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Bilmiyorum, bilmiyorum ben. Tele
vizyonda dinlemedim, görmedim, görmediğini veya 
bilmediğim için bir şey söyleyemem. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Rejime kar
şı hasmane bir konuşma yapılmıştır. En ağır bir ko
nuşma yapıldı, sekreter yaptı. Parlamentoyu tahrip 
edici... Sekreter .yaptı. 

BAŞKAN — Rica ederim, Sayın Tosyalı... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yazıklar ol-
I sun. 
I BAŞKAN — Bana mı yazıklar olsun? 
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HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Size değil, 
o konuşmayı yapana* Rejime karşi hasmane bir ko
nuşma yapıldı. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, televizyonda bir 
konuşma olmuşsa, eğer şu şekilde yazılmış olsaydı; 
«Televizyonda bir konuşma olmuştur, bu konuşma 
hakkında Sayın Başkanlıkça ne gibi bir muamele ya
pılmıştır, bir. Suali bu şekilde anlıyorum. 

2. Bir de Sayıştay Denetçileri Derneğinin par
lamenterlere göndermiş oldukları bir bildiri var gali
ba. Bu bildiriyi göndermiş olanlar hakkında Sayış
tay Başkanlığınca, haberleri varsa, ne gibi bir mua
mele yapılmıştır, iki. İki sua! soruluyor. 

Bu suallerin cevabını istirham ediyorum. 
MEHDÎ KESKİN (Kastamonu) — Sayın Baş

kan, yanlış bir muamele yapıyorsunuz. 
BAŞKAN — Niçin efendim? 
MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Arz edeyim 

efendim. Yazılı suallerde Meclisimizdeki uygulama 
şöyledir : Sual metni aynen okunur. 

BAŞKAN — Okudum. Evet buyurun. 
MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — İzin verin 

efendim. Sual metnini aynen okumadınız. 
BAŞKAN — Okudum. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın Başka
nım; sual yazılmış; sizin bunu bilip bilmemeniz ken
di takdirinize tabi bir husus değildir. Binaenaleyh, 
böyle bir konuşma olmuş mu, olmamış im; bu sizi 
ilgilendiren bir konu değildir. 

BAŞKAN — Doğrudur. 
MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Saym Başkan 

çıkar, şöyle veya böyle cevabını verir. Ama sizin ken
diliğinizden, bir savunmanın veya bir iddianın içeri
sine girme yetkiniz yoktur. 

BAŞKAN — Ne bir iddianın, ne bir bir savunma
nın içerisine girdim, ne de böyle bir yetkim vardır, 
ne de böyle bir iddiaya sahibim. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Onu arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Arz etmenize lüzum yok, biliyorum. 
Yalnız, Sayıştay Genel Sekreterinin politika yapma 
yetkisinin bulunup bulunmadığının sorulmasını isti
yorsanız. Sorulmaz bu. Bu sorulmaz, çünkü kanu
nen yoktur yetkisi. Namevcut olan şeyin varlığı 
sorulamaz ki. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Haddi ne? 
BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim; ben mu

hatabımla konuşuyorum, zatıâlileriniz oradan karış
mayın. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ben Metli
sin bir üyesiyim. 

BAŞKAN — Meclisin üyesi iseniz, Meclisin Tü
züğü çerçevesi içerisinde söz alır konuşursunuz. Mec
lisin üyesi olmak demek, lalettayin konuşmaya hak 
sahibi olmak demek değildir. 
•«-. HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Tahrip edici 
konuşamaz Parlamentoyu. 

MEHDİ KESKİN (KaSiamonu) — Soru kimin 
sorusu Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Soru zatıâlüerinizin sorusu. 
MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Zapta geçme

di kimin sorusu olduğu, imzayı okumadınız. 
BAŞKAN — Evet, affedersiniz, unuttum; soru 

Kastamonu Milletvekili Sayın Mehdi Keskin'in so
rusudur. 

Bu soruyu Sayın Başkan, zatıâliierinize tevcih 
ediyorum. Cevabınızı kürsüden mi, yoksa yerinizden 
mi vereceksiniz?. 

SAYIŞTAY BAŞKANI MEHMET KARABA
CAK — Kürsüden arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SAYIŞTAY BAŞKANI MEHMET KARABA

CAK — Sayın Başkan, sevgili milletvekilleri; 
Gerek A. P. Grupunun sayın üyesinin temas et

tiği konular, gerekse C. Fi. P. Grupunun sayın tem
silcisinin temas ettiği hususlar; aynca bir sual vaki 
olmuştur, «Genel Sekreter siyaset yapmıştır, Genel 
Sekreter televizyonda bazı konuşmalar yapmıştır; 
acaba Sayıştay Başkanı bunlar hakkında bir işlem 
yapmış mıdır?» diye. 

Saym Adalet Partisi Sözcüsüne, Anayasa Mahke
mesinin almış olduğu karar dolayısıyle ileri sürdüğü 
görüşlere teşekkür ederim. Hakikaten bir talihsiz ka
rardır. Sayın Büyük Mahkememizin bu şekilde karar 
vermesi hepimizi üzmüş... 

BAŞKAN — Sayın Başkan, sualin cevaplandırıl
masını rica ediyorum. 

SAYIŞTAY BAŞKANI MEHMET KARABA
CAK (Devamla) — Sual şu noktada vaki olmuştur. 
Sayıştay Genel Sekreteri televizyonda siyasî bir be
yanatta, politik bir beyanatta bulunmuş. Sayıştay Ge
nel Sekreterinin beyanatı doğrudan doğruya yapılmış 
bîr beyanat değildir. Televizyon İdaresi, Sayıştay Ge
nel Sekreterinden bazı bilgiler istemiştir. Televizyon 
İdaresi telefon etmiş ve 3 - 4 tane televizyoncu gön
dermiştir; hatta bu televizyoncular geldiği zaman ben 
Genel Sekreterin yanındaydım ve «Ben size beyanat 
verebilirim, fakat benim odama gelin» dedim. «Bu-
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rası bize kâfidir» dediler. Sayın Genel Sekreterden 
sordukları husus şudur : «Sayıştay, parlamenterlerin 
ödenekleri hakkında sorulan suale ne şekilde cevap 
vermiştir, özetini verir misiniz?» Ben televizyonda 
bu konuşmayı, o aksanı bilmiyorum nerediydim, din
lemedim. Bununla beraber sorulan sual budur ve 
bunun dışına saptığını da, sabahleyin arkadaşlarımdan 
dinlediğime göre, sorulan hususlara birinci defa şöy
le, ikinci defa şöyle şöyle olmuştur diye cevap ve
rilmiş şeklindedir. Yani, karşı tarafın bir sualine kar
şı duracak mıydı yerinde yani? «Cevap vermiyorum» 
elemek; bilmiyorum, demokratik düzen içerisinde so
rulan bir sualin cevabını vermemek ne demektir? 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Cevap verilir; 
ama, cevap verilir. Öyle tahrip edici... 

SAYIŞTAY BAŞKANI MEHMET KARABA
CAK (Devamla) — Benim öğrendiğime göre Parla
mentoyu hitap almış, Parlamentoyu yıpratıcı, Par
lamentoyu küçük düşürücü, o hitap içerisinde bir nok
ta yoktur benim öğrendiğime göre. Eğer aksi bir şey 
var ise, hakikaten yazılı bir beyanatı tespit etmiş bir 
husus var ise, onun üzerinde gerekli işlemi yaparım. 
Ben böyle bir şeyi bilmiyorum... 

MEHDİ KESKÎN (Kastamonu) — Tahkik ede
cek misiniz yani bundan sonra? 

SAYIŞTAY BAŞKANI MEHMET KARABA
CAK (Devamla) — Evet, tahkik ederim eğer böyle 
bir şey var ise. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Şimdiye kadar 
tahkik etmediğinizden ötürü görevinizi ihmal etmiş
siniz öyle ise. (A. P., C. H. P. sıralarından «İhmal 
var» sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, itidalinizi muhafaza 
edin, istirham ediyorum. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Elbette ki itida
limizle hareket edeceğiz. Yalnız, Sayın Sayıştay Baş
kanının bu kadar önemli bir meseleyi, kamuoyunda 
bu kadar büyük akisler yapan bir meseleyi bugüne 
kadar okumadı mı? Araştırmadı mı? «Haberim yok 
sadece söylentilere göre» demesi tek kelime ile... 

SAYIŞTAY BAŞKANI MEHMET KARABA
CAK (Devamla) — Nerede yazılmış? Yazılan bir 
yer yok, neşriyatta... 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — ... Tek kelime ile 
hafifliktir. Ve Parlamentoya hakarettir. Sayıştay Baş
kanının, emrindeki bir memurunun böyle bir mesele
de ki konuşmasını - Devlet radyolarından kendi se
sinden verildi -. hemen ertesi günü noktası, virgülü
ne kadar okuması ve şimdiye kadar suç var ise tah
kik etmesi gerekliydi. 

SAYIŞTAY BAŞKANI MEHMET KARABA
CAK (Devamla) — Efendim, Sayıştay Genel Sekre
teri, Yüksek Heyetinizin kabul ettiği kanuna göre 
Sayıştay üyesidir. Sayıştay üyesi hakkında tahkikat, 
ancak prosedürüne göre yürütülebilir. O prosedür de 
Sayıştay Kanununda yazılıdır. Ben doğrudan doğru
ya Sayıştay Genel Sekreteri hakkında «şu beyanatta 
bulundun» diye tahkikat yapamam, yapmak için o 
prosedürü işletmem lâzım, o prosedür de açıktır. Mü
saade ederseniz onu kanun metninde okuyayım. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sorti açılır so
ru, burada ihmal var Sayın Başkamm; 230'a göre 
derhal tahkikat açmanız gerekiyor. 

SAYIŞTAY BAŞKANI MEHMET KARABA
CAK (Devamla) — Benim hakkımda mı? 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Başkan, muhterem arkadaşım, 

bu bildirmek istediğiniz husus ayrı prosedüre tabi ve 
lüzumu halinde sizler tarafından yapılacak olan şey
dir. Şu ana racî olacak bir durum değildir. 

Birinci sualiniz cevaplandırıldı mı? 
MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın Baş

kan, zaten takip edeceğim yarın. 
BAŞKAN — Evet, cevaplandırıldı zannediyorum 

ben de, takip edeceklerini de beyan ettiler. 
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Burada sorulma-

sa idi, takip edilmeyecekti. 
BAŞKAN — Şimdi itidalimizi muhafaza etmek

te fayda var zannederim. 
2 ncı sual hatırınızda mı, yoksa tekrar edeyim mi? 

SAYIŞTAY BAŞKANI MEHMET KARABA
CAK (Devamla) — Lütfen. 

BAŞKAN — 2 nci sual: 
Sayıştay denetçilerinin parlamenterlere gelen bfl-

dirilerden evvel Sayıştoy Başkanının bilgisi olmuş 
mudur? Kimler hakkında, ne muamele yapmıştır? 

SAYIŞTAY BAŞKANI MEHMET KARABA
CAK (Devamla) — Evet efendim, benim bildiğim 
«Sayıştay denetçileri adına» diye sayın milletvekille
rinin kutularına bırakılmış mektuplar var, mektup 
var, bir tek mektup var. Bunun nasıl bir kimse oldu
ğunu, grup başkanlıklarına yazmış olduğum mektup
ta açıkladım, Eğer ben Sayıştay içerisinde bu kim
seyi bulmak için - ki ne ismi var, ne cismi var, ne 
kendi eliyle yazmış ne şusuyla yazmış - bunu bul
mak için Sayıştayı birbirine karıştırmak lâzım. Ben 
bunu bulamazdım ve bulmama bugün için belki - ne 
bileyim - bir teşkilâta da ihtiyaç var, «Şu mektubu 
yazan kimdir, Sayıştay denetçileri adına diyor, bu 
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Sayıştay denetçileri adına bu ifadeyi yanan kimdir» 
Nitekim Sayıştay Denetçiler Derneği «Bizden böyle 
kimse yoktur» diye gazetelerde tekzip etti ve tekzi
bini çok kapalı yaptı, böyle böyle bir beyanatın ya
hut mektubun mahiyetini açıklamadan, «Bizim adı-
mjza yapılmış olan imzasız beyanatlar bizi bağla
maz, bizim bunlarla ilgimiz ve malumatımız yoktur» 
dedi. Ben de ayrıca sayın gruplara bu konuda mek
tuplar yazdım. Artık ben razi ve amik bir tetkikat, 
tahkikat yapmak suretiyle Sayıştay içerisinde bir 
huzursuzluk yaratmak istemedim. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — İçinde yazı
lanlar doğru mu, değil mi? 

SAYIŞTAY BAŞKANI MEHMET KARABA
CAK (Devamla) — Mektubumu lütfen okursanız, 
sapık bir delinin ifadesinden başka bir şey değil. O 
mektupta esas hakaret bana yapılmıştır, en büyük 
hakaret banadır. O itibarla, ben bu adam hakkında, 
ben eğer bulabilsem... 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Ne yaparsın? 

SAYIŞTAY BAŞKANI MEHMET KARABA
CAK (Devamla) — Her şeyi, elimden gelem ne varsa, 
elimden gelen ne yetki varsa kullanırım. Ne ile, na
sıl bulabilirim? Bir yerde basılmış, benim baskı ma
kineme baktırdım, benim baskı makinemde yapılma
mış. Nasıl bulayım? tmza yok, bir şey yok. 

MEPDİ KESKİN (Kastamonu) — Bizim zaten 
bulunmasını istediğimiz, yazan değil de içindeki mün-
derecatı idi. 

SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Rica edeyim, sözlerini bitirsin de... 

SABRİ TIĞLÎ (Kastamonu) — Çok özür dile
rim, bir kelime efendim. 

Parlamenterler- olarak dolaplarımızda, Sayıştay 
Denetçileri adına ve içinde çok çirkin, çok kötü, çok 
ağır ithamlar olan birer mektup aldık ve çok ayıpla
dık. Bir an evvel gerçeğin ortaya çıkmasını istedik. 
Sayın Başkan diyor ki : «Sayıştay denetçileri gazete
ye üstü kapalı bir tekzip yaptı» 

BAŞKAN — Yanlış anlamadıysam Sayın Başkan 
şöyle dedi; müsaade buyurun Sayın Tığlı... 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Eğer, Sayıştay 
Denetçileri aynı kanaatte değiller ise, parlamenterle
re aynı yoldan; «Biz buna katılmıyoruz, bu bizi bağ
lamaz; bu başkasınmdır, bizi ilgilendirmez» demele
ri lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, müsaade ederseniz ben 
bir şeyi arz edeyim : 

Benim anladığım kadarıyle Sayın Başkan; «Bunu 
bulma imkânından mahrumum» dediler. 

İmzasız, nerede basıldığı belli olmayan, adı yazılı 
bulunmayan bir mektup gelmiş. 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) 
— Mektupta «Denetçiler» diye yazıyordu; denetçiler
den bir beyanat alabilirdi. 

BAŞKAN — Şimdi onu arz edeceğim, müsaade 
buyurun; müsaade buyurun arz edeyim. 

Bumij denetçilerden hiç bir kimse olmadan de
netçiler adına bir şahıs dahi yazmış olabilir. Şimdi 
bunun imkânsızlığım Sayın Başkan ortaya koydu. 
Cevap bu. «Eğer bulsam hakaret banadır, imkânsız
lığım içerisinde bulamıyorum» diyor. Bunun başka 
bir cevabını... 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Saym Baş
kan, izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. / 
MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Bir şey açık

lamak istiyorum. Benim soruyu sormaktaki maksa
dım şu idi : Sayın Başkanın bu cevabı vereceği de 
malum idi, başka türlü bir cevap verilmesi maddeten 
de imkânsızdır zaten. 

Ben istedim ki, Saym Sayıştay Başkanı, Yüce 
Meclisin ve tarihin huzurunda zabıtlara geçen şekil
de; «Mektubun içinde yazılanlar yalandır. Sayıştay-
da hiç bir görevli, Başkanından en küçüğüne kadar 
parlamenterler hakkında kötü söz söylememiştir, 
söyleyemezler» lafını şu kürsüden söylemesini temin 
etmek için bu suali sordum. Bunu söyleyip söyleme
mek takdirlerine mevdudur. 

SAYIŞTAY BAŞKANI MEHMET KARABA
CAK (Devamla) — Efendim, ben bu konuda - çok 
rica ederim az evvel arz ettim -- bütün gruplara ayn 
ayrı mektup yazdım. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Mektupla olmaz 
kardeşim, mektupla olmaz. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Burada da 
söyleseniz ne çıkar; zapta geçsin? 

SAYIŞTAY BAŞKANI MEHMET KARABA
CAK (Devamla) — Mektup yazdım ve mektupta Sa
yın Adalet Partisi Başkanvekili benden bu şekilde 
bir malumat istedi. Hatta ondan evvel benden; «Ga
zetelerde bunu tekzip eder misiniz, beyanatta bulu
nur musunuz dediler. Ben de; «Bu, gazetelere geçe
cek bir husus değildir. Gazeteye geçecek bir husus 
olmadığına göre, bunu ayrı ayn mektup yazmak su
retiyle tekzip edersem ne olur?» dedim, «Hay hay» 
dediler ve ben de o tekzipleri yazdım. 
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Şimdi, hakikaten bu nevi küstahça, hayasızca, ah
lâksız bir ifade ile yazılmış olan bir mektubun, Sa
yıştay mensubu bir kimse tarafından kaleme alınaca
ğını dahi kabul edemiyorum. Yani, bu nasıl bir in
sandır, nasıl bir mahlûktur?... 

Bunun tek sebebi, az evvel dile getirdiğiniz, dış 
memleketlere gönderilmesi konusudur; bir. 

2. Zaman zaman yerinde denetlemeye gönderdi
ğim kimseler arasında cezalandırdıklarım var. Bu 
cezalandırdığım kimseler, gidemeyince bu şekilde... 
Bir kuruluş 70İ0; kişi, 700;'e yakın yüksekokul mezu
nu, üniversite mezunu. Bu 700 üniversite mezunu 
içerisinden öyleleri çıkar ki, bunları, artık ben eski
lere bağlıyorum bu işi, imtihansız gelenlere bağlıyo-
rum. 1960'tan sonra çok şükür ki, imtihanla gaye* 
temiz insanlar alıyoruz. Ondan evvel, bilmem nerede 
toplanmış yüksek mektep mezunu... 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Alaylı... 

SAYIŞTAY BAŞKANI MEHMET KARABA
CAK (Devamla) — Alaylı değil; yine yüksek mektep 
mezunu kimseler var. 

İşte ben, artık üzüntümü ifade edemiyorum. O 
mektup karşısında benim çektiğimi ancak ben bili
rim. 

BAŞKAN — Sual cevaplandırıldı mı sayın sual 
sahibi? 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkanım, Sayın Başkana teşekkür ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sayıştay 
Başkanı, sual cevaplandırıldı. Başkaca bu hususta 
söyleyeceğiniz bir şey var mı? 

SAYIŞTAY BAŞKANI MEHMET KARABA
CAK (Devamla) — Yok. 

BAŞKAN — Eğer yoksa, bitmiştir sual. 

SAYIŞTAY BAŞKANI MEHMET KARABA
CAK (Devamla) — Efendim, çok teşekkür ediyorum. 
Bazı nahoş hadiseler geçmiştir* Bu nahoş hadiseler 
karşısında, beni de mazur görün, artık bir entelijans 
servisim yok ki bu nevi hadiseleri tahkik edeyim. 

O mektup sahibi, denetçiler içerisinde de 30 ki
şiye o mektubu göndermiş. Yani, size yazmış olduğu 
mektubun aynını, 10 gün sonra 30'a yakın denetçiye 
de göndermiş. O denetçiler de teker teker bana ge
lerek, «Ben bunu kabul etmiyorum» demiştir. 

Takdir sizindir efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sayıştay Baş

kanı. 

Muhterem millet vekiller i, Sayıştay Başkanlığı 
Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Sayıştay Başkanlığı Bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, her bölümü okutup, ayrı ayrı oylarınıza 
sunacağını. 

C) SAYIŞTAY BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 45 957 300 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 İnceleme Yargı ve Karar Hiz
metleri 92 760 700 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan Transferler 700 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın parlamenterler, Sayıştay Başkanlığı Bütçesi 
kcbul edilmiştir; hayırlı, uğurlu olsun. 

Ç) ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Programımız gereğince Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı Bütçesinin görüşmelerine baş
lıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini alsınlar... 
Hükümet ve Komisyon yerlerini almışlardır. 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi üzerinde 

grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin 
isimlerini okutuyorum : 

Grupları adına söz alan sayım üyeler : Millî Se
lâmet Partisi Grupu adına saym Lütfi Köktaş, Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına sayın Mehmet De-
îikaya, Demokrtaik Parti Grupu adına saym Cevat 
Önder, Adalet Partisi Grupu adına sayın Mehdi Kes
kin. 
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Şahısları adına ; Sayın Hasan Yıldırım, sayın Ni
yazi Onaî, sayın Hüseyin Erçelik, saym Hasan Özçe-
îîk, sayın Kemal Önder, saym Ekrem Kangal, saym 
Fahri ÖzçeMk, sayın Osman Aykul, sayın Mikail İl
cin, sayın Sabri Tığlı, sayın Mehmet Özkaya, sayın 
Osman Karaosmanoğlu, sayın İsmail Hakkı Köylüoğ-
iu, saym Orhan Scnemoğlu, sayın Veli Bakirli, sayın 
Nenim Korkmaz, sayın Tufan Doğan Avşargil, sa
yın Kadir Özpak, saym Doğan Öztunç. 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına sayın Lütfi 
Kök'tas, buyurunuz. 

M. S. P. GRUPU ADINA LÜTFİ KÖKTAŞ 
(Trabzon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Miüî Selâmet Partisi Meclis Grupunun, Anayasa 
Mahkemesi Bütçesi üzerindeki görüşlerini arz etmeye 
çalışacağım. 

Gelişen ve değişen toplumların ihtiyaçlarını karşı
lamak, demokratik rejimle idare edilen ülkelerde insan 
hak ve hürriyetlerinin teminat altına alınabilmesi için 
daima birtakım teminatlar düşünülmüştür. Bu temâ-
natlann başında Anayasa Mahkemesi gelmektedir. 

Birinci ve İkinci Dünya Harplerinden sonra top
lumların hayatlarında, siyasî, hukukî ve sosyal yapı-
Isr-ııĞa. büyük değişiklikler meydana gelmiştir. De-
raokraiik- parlamenter rejimle yönetilen ülkelerin 
fiMfyasaları ihtiyaçları karşılamaz hale gelmiştir. Bu
nu» neticesi, bir' çok ülkeler anayasalarını değiştirme 
lüzanranu hissetmiştir. 

Bil dönemlerde ülkemizde de önemli gelişmeler 
oîdu. 1945 yılında uygulamaya başladığımız çok par
tili demokratik parlamenter rejime birtakım yeni ihlti-
y?çl'M doğurmuştur. Siyasî hayatımızda gerilere bak-
ıhğunız zaman, Parlamentodan çıkan kanun ve tüzük-
krin Anayasa ve temel hak ve hürriyetlere aykırı ol
duğu ileri sürülmüş ve ülkemizde bu yüzden çok çe-
tin ,;3yssî çekişmeler olmuştur. Bu çekişmelerden 
rneiHİül etimiz siyasî, iktisadî, sosyal ve manevî yön
den büyük zararlar görmüştür. 

Özellikle 1950 - 1960 döneminde memleketimiz 
çok a es ve çetin siyasî çekişmelere sahne olmuş ve bu 
dönemde parlamento tasarruflarımın Anayasaya aykırı 
o'up oynadığı tartışmaları daha da hızlandırmıştır. 

Hukuk çevrelerinde Anayasa Mahkemesi, çift 
Meclis ve Yüksek Hâkimler Kurulu gibi kuruluşlara 
ihtiyaç duyulmuş ve âdeta bu müesseselerin kurul-
massyle ülkemizde siyasî huzurun teessüs edeceği ka
naati iyice yerleşmişti. 

Anayasa Mahkemesi, 1961 tarihli Anayasa ile ka
bul edilmiş ve 44 sayılı Kanunla kurulmuş, 28.2.1962 
tarihinde göreve fiilen başlamıştır. 
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I Anayasa Mahkemesi kuruluşundan bu yana 15 
I sene geçmiş olmasına rağmen, beklenen siyasî huzur 
I sağlanamamıştır. Ülkemizde siyasî huzurun sağlanma-
I sında gerçekten Anayasa Mahkemesinin rolü çok bü-
I yüktür. Bunun için Anayasa Mahkemesinin başkan ve 
I üyelerinin her türlü parti çekişmelerinin üstünde, hu-
I kuk ve kanunlar çerçevesinde görev yapması bir za-
I rnrettir. Aksi halde, bu müessese kamuoyunda say-
I gınlığını kaybeder. 
I Demokratik rejimin sıhhatli ve arızasız işlemesin-
I de, Anayasa Mahkemesinin tarafsızlık ilkesine riayet 
I etmesinin büyük rolü vardır. Anayasa Mahkemesi 
I tarafsızlık ilkesinden ayrıldığı hususunda kamuoyun-
I da tereddütler hâsıl olmuştur. Buna sebep; Anayasa 
I Mahkemesi kendisine gelen işlerden siyasî ağırlığı 
I olan konuları çok acele ele ahp neticelendirmesi, ba-
I zı kararların gerekçesi hazırlanmadan ilân 
I edilmesi ve Anayasa Mahkemesinin başkan-
I lan muhtelif adlî yıl açılışlarında icap etme-
I dlği halde, siyasî mahiyette ve bazı zihni-
I yetlerin işine yararlı beyanatlar vermesi ve bu beya-
I nat sahiplerinin de bu kuruluşların başından ayrılır 
I ayrılmaz lehine beyanat verdikleri siyasî parti saf-
I iarına katılarak çalışmaya başlaması, milletimizce hoş 
I karşılanmamıştır. 

I 1961 Anayasası, kuvvetler ayrılığı prensibini kabul -
I etmiştir. Yani, yasama, yürütme ve yargı organları-
I nm görevleri başka başkadır. Her kuvvet, kendi gö-
I rev sahasında söz sahibidir; biri diğerinin yerine kaim 
I olamaz. 
I 1961 Anayasamız 8 nci maddesiyle kanunların 
I Anayasaya aykırı olamayacağı prensibini getirmiştir. 
I Buna göre Anayasa Mahkemesi, kanunları usul ve 
I şekil yönünden iptal etmekle yetkilidir. Usul yönün-
I den iptal edilen kanun, yeniden usulüne uygun yapd-
I ması anlamına gelir. Anayasa Mahkemesi bir kanu-
I nu iptal ederken, kanun vaz'ı gibi hareket ederek 
I kendi görüşünü hâkim kılarsa yasamanın yerine ge-
I çer; bu hâl, kuvvetler ayrılığı prensibine uygun düş-
I mez. 
I Bu itibarla bu yüksek mahkemeden bu hususlara 
I titizlikle riayet edilmesini istirham ediyorum. 
I Muhterem arkadaşlarım; sözlerimi bitirirken Yü

ce Heyetinizi şahsım ve Grupunı adına en derin say
gılarımla selâmlarım. (M. S. P. sıralarından alkış
lar.) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Köktaş, 
I Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Saym Meh-
I met Delikaya, buyurunuz. (C. H. P. sıralarından al-
I kışlar.) 
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C. H. P, GRUPU ADINA MEHMET DELİKA-
YA (Malatya) — Saym Başkan, değerli milletvekil
leri; Anayasa Mahkemesi Bütçesi üzerinde C. H. P. 
Millet Meclisi Grupunun görüşünü sunmak için söz 
almış bulunuyorum. 

Çağdaş bazı anayasa koyucularının yarattıkları 
Anayasa Mahkemesi kurumu, ülkemizde ulusça kabul 
edip ısrarla yürütmeye çalıştığımız demokratik reji
min ciddî, siyasî mücadeleri sonunda Kurucu Mecli
simiz ve Türk halkı tarafından benimsenerek, 9 Tem
muz 1961 tarihli Anayasamızda yerini almıştır. Ger
çekten, yeni Anayasamız kendi içinde kurduğu siste
mi koruyan müesseseleri de birlikte getirmiştir. Ana
yasa Mahkemesi, yasaların Anayasaya uygunluğunu 
denetleyecek bağımsız bir yargı kuruluşu olarak, 
Anayasal düzenimizin en önemli öğelerinden birini 
oluşturmaktadır. Kuruluş ve çalışma biçimi, Anaya
samız ve kendi özel kanunu ile düzenlenmiştir. Çe
şitli görevlerinin başında yasama organının görevini, 
Anayasamızın 2 nci maddesinde ilân edilen Cumhu-
riyeî niteliklerine uygun olarak yerine getirmesini 
sağlamak, isteyerek, ya da istemeyerek, Anayasamı
zın ilkelerine ters düşesi birtakım kanun, ya da Par
lamento kararları ile yasama görevinin, hukukun üs
tünlüğünü zedelemesini önlemek gelir. Bu görevini 
ifa ederken Anayasa Mahkemesi, bir yasama organı 
değildir, bir yasama meclisi de değildir. Yasaların ve 
T. B. M. M. İçtüzüklerinin Anayasaya uygunluğunu 
denetleyen bir Anayasa kurumudur. İptaline karar 
verdiği yasa yerine bir yeni yasa ve iptalini kararlaş
tırdığı bir yasa kuralı yerine bir yenıi yasa kuralı koy
maz. 

Her sistem gibi bunun da yararları yanında, 
bazı sakıncaları olması doğaldır. Önemli olan, ya
rarlarının daha ağır basmasıdır. Yoksa, her çözüm 
gsbi bunun da tüm sakıncalardan arınmış olmasını 
bekleyemeyiz. Bizimki gibi kamu oyunun ve onun 
somut öğeleri olan çeşitli yasal baskı gruplarının 
ağırlıklarını yeterince gösteremediği ve demokrasinin 
hâlâ yeterince sağlam ayaklar üstüne dayanmadığı 
bir toplumda, Anayasa Mahkemesinin yasama göre
vini üstün hukuk ilkeleri ve üstün hukuk ilkelerinin 
bir parçası olan Anayasa kuralları açısından denetime 
tabi tutması ve zaman zaman Parlâmento tasarruf
larında düzeltmeler yapması, toplumumuzun yararına
dır. 15 yıla yaklaşan uygulama, Anayasa Mahkeme
sine sahip olmanın, Türk toplumuna olumlu çok 
şeyler kazandırdığını kanıtlamıştır. 

Sorunlara, Parlâmento gibi daha çok siyasal 
açıdan değil, özellikle hukuk ilkeleri açısından, ya-
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ni soyut biçimde bakan Anayasa Mahkemesinin 
her noktadaki karan ile, partilerimizin veya bun
lardan bir kısmının görüşleri her noktada bilinirine 
uymayacaktır. Bu, zaten kurumun doğasında yatmak
tadır. Eğer Anayasa Mahkemesinin görüşü ile 
Parlamento çoğunluğunun görüşü, her konuda biri
birine uygun düşecek olsaydı, Anayasa Mahkemesi 
diye bir kurumu yaratmaya neden kalmazdı. Bu ne
denle Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlardan 
bazılarını şu partinin, bazılarını ise başka partilerin 
beğenmemesi doğaldır. Kaldı ki Parlamento büe, bir 
konuda nasıl zamanla birbirinden çok farklı çözüm
leri benimsiyor ve bu nedenle kanun hükümlerini sık 
sık değiştiriyorsa, Anayasa Mahkemesi de, aynı hızla 
olmasa bile, toplumsal gerekir İlmelerin ve hukuk an
layışındaki gelişmenin etkisi ile kararlarını, içtihatla
rını değiştirecektir. Anayasa Mahkememizin kuruluşu, 
yeni üyeler ve eskilerden bir kısminin değişmesi so
nucunda değişikliğe tabi olmaktadır. Bununda karar
lara yansıması normaldir. Bizce normal olmayan, 
Anayasa Mahkemesinin şu, ya da bu kararından ötü
rü, bu yüce mahkeme ile yasama organının birbirine 
zıt kurumlar haline gelmesi, bir çekişme içine düş
meleridir. 

Sözün burasında kanun koyucu olarak, Anayasa 
p Mahkemesi ile ilgili bir dileğimizi dile getirmeyi ise, 

bir görev biliyoruz ki; bunun yüce mahkemenin içti
hatları ile ve iradesi ile bir ilgisi yoktur. Mademki 
Anayasa Mahkemesi kararları artık, ancak yayınlan
dıktan sonra yürürlüğe girecektir. O halde karar ve
rilir verilmez, hemen duyulur duyulmaz yayınlanma 
olanağı sağlanmalıdır. Aksi halde aradan geçen gün
lerde hukuk bakımından çok zararlı durumlar doğ
maktadır, Ortada bir karar olduğu için, iptal edilen 
kanun, ya da Anayasa hükmüne dayanılarak işlem 
yapma iradesi ciddî olarak gölgelenmekte, Anayasaya 
aykırı okluğu kabul edilmiş maddelere dayanmanın 
hukukun rahu ile bağdaşmayacağı görüşü ağır bas
maktadır. Ama ortada resmen yayınlanmış bir karar 
da mevcut olmadıkça, şeklen hâlâ geçerli olan hüküm
leri ihmal etmek de, yine hukuk mantığına ve hüküm 
tekniğime ters düşmektedir. Bu nedenlerle Anayasa 
Mahkemesinin verdiği kararları derhal yayınlayabil-
nicsi için, ya gerekçeyi ve muhalefet şerhlerini yaza
bilme bakımından kesin yasal mehiller tanıması yo
luna gidelim; ya da, yasa ile Anayasa Mahkemesi ka
rarlarının muhalefet şerhleri olmaksızın yayınlandığı 
zaman dahi yürürlüğe gireceğini, muhalefet şerhleri
nin beîîi bir süre içinde sonradan yayınlanabileceğini 
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kabul edelim. Böylece Yüksek mahkemeye de yardım
cı olacağımız kanısındayız. Çüınkü öğrendiğimize gö
re, bazen bir üyenin muhalefet şerhini aylarca yaza-
maması, oylanıp kabul edilmiş kararın yayınlanama-
masına ve arada karara katılmış üyelerin görevden 
ayrılması, ya da vefat etmesi gibi durumları bile ne
den olabilmektedir. Bunu yasal tedbirlerle önlemek, 
bizim görevimizdir. 

Bu noktada yine, bize düşen bir görevi ifade et
mek isterim. Bu sözlerimle Parlamentonun seçeceği 
Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyelerini aylarca, 
hatta yıllarca seçemeyişimize değinmek istiyorum. 
Yüce mahkeme bu üye boşluklarından ötürü, bazı 
üyelerinin hasta olmaları halinde toplanma olanağını 
dahi kaybettiğini ısrarla belirtmektedir. Bu nedenle, 
Anayasa Mahkemesi görevini gereği gibi yerine ge
tirememektedir. Anayasa Mahkemesi de bir yargı 
kuruluşu olduğundan, tam kadro ile toplanma zorun-
luğundadır. Yoksa; çoğunluğun, ya da vasıflı bir ço
ğunluğun var olması, Parlamento çalışmalarında ol
duğu gibi yetmemektedir. Bu nedenle üyelerinin ek
sikliği ve zaman zaman bunu yedeklerle bile tamam
lanamaması karşısında yeter titizliği gösteremememiz, 
gerek kamuoyunca, gerek bu yüce mahkemece Ana
yasal denetimi fiilen felce uğratma arzusuna bağlan
maktadır. Biz Yüce Meclisi kötü niyetten her zaman 
tenzih ederiz, Ancak kamuoyu sadece hüsnüniyet 
değil, aynı zamanda hüsnü hareket beklemektedir ve 
kısa zamanda gerçekleştirilebilecek bir seçimin sürün
cemede bırakılmasını kuşku ile karşılamaktadır; ki, 
biz sadece bu durumu yüce heyete duyurarak, atmamız 
gereken olumlu adıma yardımcı olmak istiyoruz. Eğer 
bu noktada pratik ve kolayca işler bir yöntem bulup 
uygulayamazsak, Anayasa Mahkemesi üyelerinin 
Parlamentodan seçilmesi çözümünün Anayasal bir 
değişiklikle terk edilmesini dahi ciddî olarak düşün
memiz gerekir. Bu durumu, Yüce Meclisimizin dik
katine sunmak isterim. 

Sayın arkadaşlarım; bütçe görüşmelerinde, genel 
olarak Hükümetin politikası denetlenmekte ve ilgili 
kuruluşların çalışmaları hakkında eleştiri ve özlemler 
ileri sürülmektedir. Ancak, bütçesini görüştüğümüz 
Anayasa Mahkemesi, Meclisin yasama çalışmasını 
denetleyen bağımsız bir yargı organı olduğu için, bu 
yüce mahkemenin kararlarım, Mecliste tartışma ko
nusu yapmayı uygun bulmamaktayız. Ancak, şunu 
da ifade etmek isteriz ki; Anayasa Mahkemesinin 
her kararını, her parti beğenmek zorunluğunda da 
değildir. Bu kararlardan bazılarını eleştirmek de her 

partinin, hatta her parlamenterin hakkıdır. Ancak, 
bu eleştirilerin bu kürsüden yapılmasından mümkün 
olduğu kadar kaçınılmak gerektiğine inanıyoruz. Ör
neğin; biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Anayasa 
Mahkememizin çeşitli kararlarında, sosyal devlet il
kesinin yeterince ağırlığa sahip olmadığı kanısında
yız, ama bu noktada söyleyebileceklerimiz, ancak 
yüksek mahkemenin kararlarının sosyal devlet ilkesi 
doğrultusunda değişmesini dilemekten ibaret olabi
lir ve bunu umut etmekteyiz. Ona dolaylı bir baskı 
niteliği taşıyan açıklamalardan dahi C. H. P. olarak 
her zaman kaçınmışızdır ve bu daima böyle olacak
tır. Zaten 132 nci maddenin son fıkrasında yer alan 
hükmün sözcükleri olmasa da, amacının böyle dav
ranmayı gerektirdiği kanısındayız. 

Biraz önce burada Sayıştay bütçesinin müzakeresi 
yapıldığında çok değerli Başkanının, Anayasa Mah
kemesinin bir kararına «talihsiz bir karar» şeklinde
ki bir beyanına şahsen üzülmüş bulunuyorum. Buna 
bu kadarla işaret edip geçeceğim. 

Değerli milletvekilleri; sözlerime son verirken, 
demokratik düzenimizde son derece önemli bir yer 
işgal eden ve görevini kurulduğu günden beri övgü
ye değer yetenekle yapan Anayasa Mahkemesinin 
1977 bütçesinin hayırlı olmasını diler; Yüce Meclisi 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına saygıyle se
lâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Delikaya. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Cevat Ön

der, buyurun efendim. 
D. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER (An

kara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Türk devletleri içerisinde Anayasa Mahkemesi 

ilk defa 1961 Anayasasıyle ihdas edilmiş değildir. 
YTavuz Sultan Selim 73 ncü halife olarak Mısır'dan 
hilâfeti getirdiğinde, şeyhülislâmlık makamını da 
kurmuştur. Şeyhülislâmlık makamı teokratik, İslâm 
dinine dayanan, dine bağlı devlet sisteminde, Anaya
sa Mahkemesi görevini ifa ediyordu. Yasama ve yü
rütme yetkisini elinde tutan sultanın, yasama ve yü
rütme faaliyetlerinin dinî kaidelere uygun olup olma
dığını, şeyhülislâmlık makamı kontrol ediyordu. Hat
ta Kanunî Sultan Süleyman almış olduğu fetvaları 
ceylan derisinde saklamış, hiç bir icraatım fetva dışı 
yapmamıştır. 

Anayasa Mahkemesi gönül arzu ederdi ki, böyle 
bir tarihî gelişim içerisinde tekevvün etsin, yerini al
sın. Anayasa Mahkemesinin lüzumluluğunu ve lüzum
suzluğunu münakaşa etmeye sebep yoktur. Anayasa 
Mahkemesi lüzumludur. 
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Kanunların Anayasaya uygunluğunun iki türlü mu
rakabesi yapılır : Siyasî denetim, kazaî denetim. 

Siyasî denetim, Meclislerin komisyonlarında yapı
lır. Senato ve Meclis Anayasa Komisyonlarında yapı
lır. 

Kanunların Anayasaya uygunluğunun kazaî dene
timi ise, Anayasa Mahkememiz tarafından yapılmak
tadır. Bu noktada derhal meseleye girmek gerekir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasanın 5 nci 
maddesi gereğince yasama yetkisini kullanan bir dev
let organidır. Bu yetki devredilemez. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi iki türlü görev görür. Hem vazıı ka
nundur, hem de Anayasa vazudır. Kanunların ve 
Meclis İçtüzüklerinin Anayasaya uygunluğunun kazaî 
denetimin Anayasa Mahkemesi tarafından yapıla
cağı konusunda şek ve şüphe yoktur. Anayasanın, 
Anayasada yapılan değişikliklerin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Anayasa vazıı olarak yapmış ol
duğu değişikliklerinin, yani 155 nci maddeye göre yap
tığı değişikliklerin Anayasaya uygunluğu murakabe 
Meclisimizde tartışma konusu yapılmıştır. Tartışma 
konusu yapıldıktan sonra, Anayasanın 147 nci mad
desinde sarih bir değişiklik yapılmıştır. 147 nci mad
dede yapılan bu değişikliğe göre - ki bu değişikliğe 
bendeniz de kalemimle, kafamla naçizane katılmış 
bir arkadaşınızım - Anayasa Mahkemesi esas bakımın
dan Anayasa değişikliğinin Anayasaya uygunluğunu 
denetleyemez. 147 nci maddenin gerekçesinde de bu 
konuda sarahat vardır, tarafımızdan yazılmış olan ge
rekçede açıklık vardır. 

Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliklerinin 
şekil bakımından Anayasaya uygun olup olmadığını 
denetler. 155 nci maddeye göre teklif, müzakere, ka
bul bakımından uygun mu, değil mi, bunun dene
timini yapar. 

Şimdi Anayasa Mahkememiz yeni bir içtihat ih
das etti. Bunu da iki kararıyla ihdas etti; daha evveî 
bir karar verdi, yepyeni de bir karar verdi. Bu yeni 
karar 20 Ocak 1977 tarihinde Resmî Gazetede yayın
landı. Bu kararın şekliyle mutabık değiliz, esasiyle 
mutabıkız. Esas bakımından da bu kararı bir hukuk 
abîdesi olarak görmekteyiz. 

Şekliyle şu bakımdan mutabık değiliz; Anayasa 
Mahkemesi, Anayasanın 9 ncu maddesini bir değiş
mezlik ilkesi, bir teklif yasağı ilkesi, bir şekli ilkesi 
olarak kabul etmektedir. 9 ncu madde, malumuâliniz 
şudur : «Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkın
daki Anayasa hükmü değiştirilemez ve değiştirilmesi 
teklif edilemez.» Hemen 9 ncu madde 2 nci madde

ye atıfta bulunuyor. 2 nci madde ise, Cumhuriyetin 
niteliklerinden bahseden bir maddedir. Anayasa Mah
kemesi bu 9 ncu madde gereğince Anayasa değişik
liklerini esas bakımından incelemektedir, bununla mu
tabık değilim. Fakat, beri taraftan 38 nci madde hak
kında vermiş olduğu kararı da şu sebeplerle bir hu
kuk abidesi olarak görmekteyim : 

38 noi madde Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet 
Partisinin tipik işbirliği ile değiştirilmiş bir maddedir. 
Mahımuâliniz, kamulaştırmadan bahseden bu madde 
ile gerçek değer karşılığı kaldırılmış, vergi değeri ko
nulmuştur. Halbuki 39 ncu madde, devletleştirmeden 
bahseden maddede gerçek değer vardır. 39 ncu mad
de ile 38 nci madde çelişiyordu. 38 nci madde mül
kiyet hakkının özünü tahrip ediyordu. Bunu defaatle 
dile getirdik. Adalet Partisi sözcüsü olarak Nurettin 
Ok, kalktı bize cevap verdi; onunla yetinmediler, 
Sayın Demire! bunun müdafaasını yaptı. Cenabı Hak' 
ka şükürler olsun ki, Demokratik Partinin görüşü, 
aradan 3 - 4 yıl geçtikten sonra Anayasa Mahkemesi 
tarafından da tescil olundu. 

Şimdi Anayasa Mahkemesi bu kararıyla mülkiyet 
hakkının özünün tahrip edilemeyeceğini belirtmiştir. 
Türkiye sosyal bir devlettir; amma Türkiye, aynr za
manda hukuk devletidir. Hukuk devletinde mülkiyet 
esasları caridir. Mülkiyeti reddeden rejimlerin adı ko
münizmdir ve Anayasada yeri yoktur. Anayasa Mah
kememiz de bu kararıyla bunu tescil etmiştir. «Ana
yasa aşırı sola açıktır» diyenlere karşı da Anayasa 
Mahkemesinin bu kararı kesin bir cevap teşkil etmek
tedir. Mülkiyetten, mirastan, antikomünistlikten bah
sedip de, 38 nci maddede mülkiyet hakkının özünü 
tahrip eden arkadaşlarımız, özellikle Adalet Partisi 
bu kararı ibretle okumalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Ali Sanlı ve bazı hatip 
arkadaşlarım «Efendim kamulaştırmayla ilgili bu hü
küm değiştirildi, kamulaştırma artık mümkün olma
yacaktır». diye esasa uygun olmayan beyanlarda bu
lundular. 

Arkadaşlar, Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergıisi 
vardır. Eğer vergi değerini noksan gösterirse bir va
tandaş, kamulaştırma esnasında gerçek değer fazla ol
duğu takdirde, Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi 
seböbiyle az göstermesinin cezasını çekecektir. 

Bu icbarla bu kararı yerinde bir karar buluyo
ruz ve Anayasada gevşetilmek istenen bazı vidala
rın da, bizzat Anayasa Mahkemesi tarafından sıkıl
dığını görüyoruz. 
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Muhterem arkadaşlarım, «Anayasa sosyalizme sı- I 
nırsız açıktır; bu itibarla 141, 142 nci maddeler ilga I 
edilmelidir» sözü de, 141 ve 142'nin Anayasaya uy
gunluğu konuşanda Anayasa Mahkemesinin yine bir I 
hukuk abidesi olarak gördüğümüz kararıyle tescil I 
edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; bu kararlar dahi Anayasa 
Mahkemesinin memleketimizdeki yerini, hukuk düze
nimizdeki yerini alkışlamaya yeter de artar. Yalnız I 
Anayasa Mahkemesi üyelerinin bazılarının, Başkan
larının, politik niyetlerinin olmadığını iddia etmek de 
güçtür. Bir 'vesile ile de bahsettim; bir Anayasa Mah
kemesi esM Başkanı Halk Partisine, bir Anayasa Mah
kemesi eski Başkanı da Adalet Partisine girmiştir. De
mek ki, o mahkemede de üyelerin siyasî kanaaîîarı za
man zaman yer ve rol oynamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Baştakansn Anaya
sa Malikemesiöden ve Anayasadan 'şikâyetini anlamak 
kaibil değildir. Ya bu Anayasayı bilmemekten gelmek
tedir veya hukuk devletine inancın noksanlığından 
gelmektedir veyahut da, ki yıllarca bu -nüansı anlat
mak için gayret gösterdiğim halde anlatamamıştım, 
kanun devletiyle hukuk devleti arasındaki farkı an
layamamaktan ileri gelmektedir. Bu bakımdan da 
Anayasa Mahkemesi haksız hücumlara maruz kal
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Demokratik Parti ola
rak biz, Anayasa organlarına saygılıyız, Anayasaya 
saygılıyız, Anayasa Malıkemesinin lüzumuna inanmak
tayız. Ancak Anayasa da tabu değildir. Federal Al
manya'da Anayasa defaatle değiştirilmiştir. Kanunlar 
ihtiyaçlara cevap vermek zorundadır. Anayasa da, 
Anayasa Mahkemeli de geçen zaman içinde ihtiyaç
lara cevap vermek mecburiyetinde olduğa için, bazı 
değişikliklere uğramak zarureti içindedir. 

Bu bakımdan Anayasayla ilgiîi değişiklik teklif- i 
Serini yazılı hale getirdik; gerekçelerle, ciddî olarak 
1971'de, 1972'de ve 1973'de gerdi partilerarası Ana
yasa Komisyonlarında ve gerekse Meclis Genel Ku
rullarında arz ve ifade ettik. 

Bir bakıma hazin olarak, bir bakıma da mem
nuniyetle müşahade ediyoruz : Bizim bu Anayasa de
ğişikliği teküfîcr'im'ize o zaman (katılmayan A. P.'li-
îer, şimdi bunları kendi tekMflcriyroiiş gibi, kendi fikir-
leriymiş gibi d'iîe getiriyorlar. Hatla -Selâmet Partisin
den de bunu yapan arkadaşlarımız var, Hareket Par
tisinden de bunu yapan arkadaşlarımız var. Bir kaç I 
misalle bunu dile getirmek isterim. j 
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Meselâ biz dedik ki, direnme hakkı isyan hakkı 
olamaz. Federal Almanya Anayasasının 20 nci mad
desinde yer alan direnme hakkı tarifini buraya geti
relim. 

Meselâ biz dedik ki, Anayasanın 2 nci madde
sine Türk milliyetçiliği nedir onu koyalım, Devletin 
tekliğini koyalım, Devletimizin millî devlet olduğunu 
koyalım, Devletimizin gayrî millî devlet olmadığını 
belirtelim. 

Meselâ biz dedik ki, Anayasamızın 3 ncü mad
desine Türk Bayrağım ve İstiklâl Marşını koyalım. 
Fransız Bayrağı Fransız Anayasasında var, Marseilles 
Fransız Anayasasında var ve fakat Türk Bayrağı ve 
İstiklâl Marşı Anayasamızda yok. 

Biz dedik ki, Anayasanın 11 nci maddesine vuzuh 
verelim. 11 nci maddenin kaleme alınmasında ve ge
rekçesinin yazılmasında hayli emeği geçmiş arkadaşı
nız olarak arz ve ifade edelim : 11 nci madde vuzuh
la teklifimiz veçhile yazılmış ve dile getirtilmiş olsay
dı, bugün birtakım illegal komünist partiler - birta
kım isimler altındaki, şu anda beş tane komünist par
ti - faaliyet göstermektedir, bunlar illegaldir ve fakat 
komünizmle mücadele iddiasında olan Hükümet bu-
mm üzerine yürüyemem'ekted'ir. 

Muhterem arkadaşlar; biz dedik ki, Anayasanın 
19 neu maddesinde lâyikliği tarif edelim. Lâyiklik ta
rif edllnıiiş olsaydı, 163 ncü madde hakkındaki spekü
lasyon yapılmamış olurdu. Şu anda zamanım dar ol
duğu için bu konuda daha fazla arz ve izahta bulu
namayacağım. 

Yine biz dedik ki, Anayasanın 38 nci maddesine 
vergi değerini koymayın. Buna rağmen Saym Ecevit' 
le Saym Demire! el ele verdiler, bu maddeyi koydu
lar. Fakat Anayasa Mahkemesi, demin de ifade etti
ğini gibi, geri çevirmiştir. 

Yine biz dedik di, siyasî partilerle ilgili davalarda 
duruşma yapılsın. Bu isteğim'iz de kabul edilmedi. Be
ri taraftan Anayasanın 60 nci maddesine, askerlikte 
bedel usulünü koyalım. Bugün bu teklifimizin endi-
rekt yollarla Millî Savunma ve Genelkurmay tarafın
dan istendiğini de görmekteyiz. 

Yine biz dedik ki, Anayasanın 63 ncü maddesin
de değişiklik yapalım, çift Meclis yerine tek Meclisi 
getirelim. Sebep de Anayasa Mahkemesi. Anayasa 
Mahkemesi var. Meclisten çıkan kanunları muraka
be ediyor. O halde düblikasyonlara sebebiyet verme
yelim, zaman kaybını önleyelim. Hiç olmazsa Parla
mentoda reform yapalım. Meselâ; Bütçeyi, Meclisle 
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Senatonun birleşik toplantısında görüşelim, dedik 
- Bütçe dolayısıyle orada da aynı sözler söyleniyor, 
burada da aynı sözler söyleniyor - fakat dinleteme
dik. 

Siyasî haklar konusunda ise; verdiğimiz crncMer, 
yaptığımız gayretler; siyasî haklan aldıktan sonra bi
ze ihanet edenlere haram olsun; hele yaptığım, çek
tiğim eziyetler. 

Tutanakların iptali konusunda 75 nci maddeye vu
zuh verelim, dedim. Meclisteki oranların tespiti ko
nusunda 84 ncü maddeye vuzuh verelim, dedim, kar
şıma Sayın Emin Paksüt'le Sayın Feyzioğlu çaktılar. 
Şimdi Güven Partisi grupunu kaybetmiş; bizim o gün 
bağımsız olduğumuz zaman çektiğimiz ıstırabı, bu
gün o arkadaşlar çekmektedir. Mecliste iki türlü me
bus vardır; partili mebuslar, partisiz mebuslar. Par
tisiz mebuslar ikinci sınıf mebuslardır. Komisyonlar
da temsil olunamamaktadırlar 84 ncü madde gere
ğince. 

Yine biz dedik ki, 95 nci maddeye koyalım; Cum
hurbaşkanı millet tarafından seçilsin. Şimdi bu slogan 
Miliî Selâmet Partisi tarafından kullanılıyor. 

Yine biz dedik ki, suiistimal ediliyor - 12 Mart 
sonrasında gördük - Meclis dışından alınan bakan 
adedi tahdit edilsin. Bu suiistimaller devam etti, Sadi 
Irmak Hükümeti doîayısıyle hepimiz, her birimiz bu 
konuyu ibretle seyrettik. 

Yine biz dedik ki, Anayasa Mahkemesinin görev | 
ve yetkilerine vuzuh verelim 147 nci maddede. Şim
di bu konuda bizim karşımıza çıkan C. H. P.'îi arka
daşlarımız 38 nci madde kendi programlarına uymadı- I 
ğı için o zaman karşımıza çıkanlar, şimdi bu konuda 
bizim ııoktai nazarımıza gelmiş vaziyettedirler. 

Yine biz dedik ki referandum, halk vetosu, halk 
teşebbüsü gibi müesseseleri de Anayasaya koyalım. 
Bunları da dinletemedik. I 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasayı beğenmek be
ğenmemek başka şeydir; Anayasaya, Anayasa organ
larına saygılı olmak başka şeydir. Her şeyden evvel 
Hükümetin, Cumhurbaşkanının, Parlamenterlerin 
Anayasaya ve Anayasa organlarına saygılı olmak za
rureti vardır. 

Bugün Meclisimiz, Anayasa organları içerisinde 
Devletin temel direğidir. Demin Meclis Bütçesi gö
rüşüldü. Parlamentomuzun durumu yürekler acısıdır. 
Bu durumdan da senatörler ve milletvekilleri olarak 
her birimiz mesulüz. 

Değerli arkadaşlarım, her birimiz faniyiz, mah
keme kadıya mülk değil. Bu kürsü Millet kürsüsü- j 
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dür* Milletvekilliği bir iğreti elbisedir, onu her za
man çıkarmak ihtiyacını duymalıyız, hiçbir zaman 
onun sahibi olmamalıyız. Parti liderlerine, parti 
yönetimine kuJ köfe olmamalıyız. Bugün Türkiye'de 
hukuk buhran geçirmektedir; bugün Türkiye'de ikti
sadî bir buhran vardır, siyasî bir buhran vardır, ah
lakî bir buhran vardır. Hukuk devleti buhran ge
çirmektedir. Bu buhranı çözecek olan organ, Tür
kiye Büyük Millet Meclisidir ve fakat 12 Mart 
1971'den evvel 18 Şubat günü, -bugünde aynı 18'i 
oluyor- 18 Şubat günü kalktım bu kürsüden «Ar
kadaşlar, ateş bacayı almış duman yükseliyor» de
dim. Şu sıralardan kulaklarını çınlatayım Kars Me
busu Kemal Kaya arkadaşım, «Senin kafandan du
man çıkıyor» diye bana sataşmada bulundu. 12 Mart 
günü de Sayın Demirel cevap vermediler; ama Hü
kümetten çekilmeye yetkili organı Gene! İdare Ku
rulu olduğu halle, Genel idare Kuruhına gitme
den, Yüce Meclise gelmeden Hükümetten çekilip 
gittiler. Burada da 12 Mart Muhtırasını okuyan 
Meclis Reisvekili Fikret Turhanglî'e itirazı Demokra
tik Partililer oîarak biz yaptık. Şimdi, bu kürsüye 
çıkılıyor, bu hakikatler inkâr edilmek isteniyor. 

Değerli arkadaşlarım, ben uyarı vazifemi yapı
yorum. İster dinleyin ister dinlemeyin, Meclis, re
jim felâkete gidiyor. Hür demokratik rejime, par
lamenter rejime inanmış bir insan oîarak:, bu gidi
şin sonunu karanlık görüyorum. Devlet ve Millet 
bir meçhulâta gidiyor, bunun çaresi sizdedir. Bu
nun çaresi Anayasaya çatmakta değildir, Anayasa 
organlarına çatmakta değildir, Anayasa Mahkeme
sinde kusur aramakta değildir. 

Bu duygularla Anayasa Mahkemesi Bütçesinin 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler; hepinize selâmları
mı, sevgilerimi, saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önder. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mehdi Keskin, 

buyurunuz efendim. (A. P. sıralarından alkışlar) 
A. P. GRUPU ADINA MEHDİ KESKİN (Kas

tamonu) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ana
yasa Mahkemesi 1977 yılı Bütçesi üzerinde, Adalet 
Partisi Grupu adına görüşlerimi arz etmek üzere 
huzurunuzdayım. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi Programı
nın 79 ncu maddesi şöyledir: 

«Anayasa Mahkemesini her türKi siyasî tesirler
den uzak, demokratik Türkiye Cumhuriyetinin te
mel müesseselerini ve kanunlarını her türlü müdahale 
ve suiistimalden korumaya azimli, tecrübeli ve yüksek 
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meslekî vasıfları haiz üyelerle teçhiz edilmiş olarak 
görmek, en halishane arzumuzdur». 

Programımızdaki bu madde, partimizin Anaya
sa Mahkemesi hakkındaki görüşünü açık, seçik or
taya koymaktadır. Bîr hususu kesin şekilde belirt
mekte fayda vardır. Müesseselerin itibarlarının yük
sekliği, sadece müessesenin dışındaki kurum ve ki
şilerin tutum ve davranışına bağlı tutulamaz, aynı za
manda o müessesenin gerek kurum olarak kendisinin 
ve gerekse bünyesinde topladığı kişilerin de tutum ve 
davranışlarına bağlıdır. 

Sayın milletvekilleri; Anayasa Mahkemesi, Ana
yasamın 147 nci maddesine göre, kanunların ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüklerinin Anayasaya, 
Anayasa değişikîiklerhıin de Anayasada gösterilen şe
kil şartlarına uygunluğunu denetleyen ve ayrıca Ana
yasada belirtilen kamu görevlilerini, görevleriyle il
gili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyle yargılayan 
ve Anayasa ile verilen diğer görevleri yerine getiren 
bir yüksek mahkemedir. 

Anayasanın 8 nci maddesine göre; Anayasa Mah
kemesinin hükümleri yasama, yürütme ve' yargı or
ganlarını, idare makamlarım ve kişileri bağlayan 
temel hukuk kurallarıdır. 

Üzüntü ile belirtmek gerekir ki, bugüne kadar-
ki uygulamalar, bu yüksek mahkemenin kendisin
den beklenileni ve umulanı en mükemmel şekilde 
veremediğini ortaya koymuştur. Bundan hem Anaya
saya ve hukuk devletine bağlılığı şiar edilmiş Ada
let Partisi adına ve hem de naçiz bir hukukçu olarak 
şahsen ıstırap duyduğumu ifade etmeliyim. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın getirdiği pro
sedüre göre, kanunların Meclislerden ve o Meclis
lerin ihtisas komisyonlarından didik didik edilerek 
ve ülke hayrına olması endişesiyle nice tartışmaların 
sonunda çıkarıldığı bilinmektedir. Buna rağmen, 
sistemimize göre Anayasa Mahkemesinin dilediği 
kanunu ve hattâ dilediği Anayasa değişikliklerini bir 
çırpıda ve sadece sekiz hâkimin oyuyla iptal ediver-
diğî ortadadır. 

Şimdi, meydana gelen durum şudur: Millet Mec
lisinin ihtisas komisyonları yanlış yapmıştır, Millet 
Mecîisi Genel Kurulu yanlış yapmıştır, Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulu yanlış yapmıştır, kar
ma komisyonlar yanlış yapmıştır. Millet Meçlisi 
Genel Kurulu bu yanlışı ikinci defa tekrarlamıştır 
da, sadece sekiz hâkim doğru yapmaktadır. Aslın
da bu durum, bizatihi Anayasanın kendisinden doğ
maktadır. Gerçekten, seçilmiş heyetlerin daima yan-
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Iış yapacağı ve seçilmiş heyetlerin güveniyle görev 
yapan icranın daima yanlış yapacağı noktasından ha
reketle bir Anayasa yaparsanız, sonucun bugünkü 
gibi olması normaldir. 

Bakınız buradan nereye varıyoruz? Üzerinde çok 
konuşulmuş olmasına rağmen, daima konuşacağımız 
bir konu Af Kanunudur. Gerçekten 1974 yılında 
Anayasanın sadece Türkiye Büyük Millet Meclisine 
münhasır olarak verdiği af yetkisine dayanarak çıka
rılan Af Kanununda, aftan istisna edilen bütün suç
lular, Anayasa Mahkemesinin bir kararıyla sahve-
riSmişîerdir. Böylece Mahkememiz bir yasama yet
kisi kullanmış ve bu husus fiilen gerçekleşmiştir. 

Hani, Anayasanın 4 ncü maddesine göre, hiçbir 
kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan 
bir devlet yetkisi kullanamazdı? Anayasa Mahkeme
si bunu kullanmıştır. Ne yazık ki; sistemimizde bu 
yetkiyi nasıl kullandı, neden kullandı, diyecek bir 
merci olmadığı gibi; bunun bir müeyyidesi de yok
tur. Af Kanunu d olay isiyle, Anayasa Mahkemesi

nin verdiği kararın, bir Anayasayı ihlâl suçunu teş
kil ettiği iddia edilmiştir. Eğer, bu suç münferit bir 
üye tarafından veya Anayasa Mahkemesinin iki üye
si, üç üyesi tarafından işlenmiş olsa idi, Anayasa 
Mahkemesi o üyesini veya üyelerini Anayasayı ih
lâl suçundan muhakeme etmek durumunda idi. An
cak bu karar, Anayasa Mahkemesinin üyelerinin 
ekseriyeti tarafımdan alındığı için ortada ekseriyetin 
üstünde, ekseriyeti muhakeme edecek bir merci bu-
luranaıması sebebiyle muallakta kalmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; affı Anayasanın verdiği 
yetkiyle çıkaran Türkiye Büyük Millet Mecîisi, halkın 
önüne gidip, yaptığından veya yapmadığından hesap 
vermek durumunda olan kişilerden müteşekkil siya
sî bir organdır. Anayasa Mahkemesi ise, bu hesabı 
vermekle mükellef kişilerden oluşmamıştır. Bu Mah
kemenin fiilen bir affı meydana getirmesinin sahibi 
kimdir? Meclis değildir. Çünkü, Meclîslerin ira
desi bu affın yapılamayacağı şeklinde tecelli etmiş
tir. Meclisin iradesi yerine millete, yani hâkimiye
tin kayıtsız şartsız sahibine hesap verme durumunda 
olmayan bir başka irade ikame edilmiştir. Yargı 
yoluyla yasama olmuştur. Böylece kuvvetler ayrı
lığı prensibi ihlâl edilmiştir. 

MEHMET EMEKLİ (Bursa) — Yasama yohıyle 
yasama kalkıyor. 

MEHDİ KESKİN (Devamla) — Yanlış anladı
nız. Yargı yoluyla yasama yapılmıştır dedim. 

MEHMET EMEKLİ (Bursa) — Kendi yapmıyor 
ki. 
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MEHDİ KESKİN (Devamla) — Tekrar ediyo
rum: Bu sözlerimiz yanlış anlaşılmamalıdır değerli 
arkadaşlarım, yanlış değerlendiriimemelidir, istis
mar edilmemelidir. Beyanlarımız bu müesseseyi her 
ne şekilde olursa olsun, yıpratma arzusunun değil, 
Anayasanın tayin ettiği yerde tutma, orada muhafaza 
etme gayretimizin neticesidir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın yürürlüğe gir
diği 1961 yılından bu yana, Anayasa Mahkemesi 
kadar siyasî ve hukukî tartışmaların süjesi olmuş bir 
başka kurum yoktur. Bu, bizim büyük üzüntü kay
nağımızdır. Keşke Anayasa Mahkemesinin bütün 
kararları tenkit edilemeyecek bir isabetle çıksaydı da, 
bu devamlı tartışma ve tenkitlerden üzüntü duyanlar 
olmasa idi. 

Yasama denetimi yapmakta olan yargı organı, 
bir siyasî tartışmada şayet taraf durumuna düşerse 
veya düşürülürse, bundan son derece yaralayıcı so
nuçların çıkacağı aşikârdır. İşte biz, Adalet Partisi 
olarak bunu istemiyoruz. Anayasanın 152 nci mad
desine göre, «Anayasa Mahkemesi kararları gerekçe-
si yazılmadan açıklanamaz» Bu bir Anayasa hük
müdür, eniridir; Anayasa Mahkemesini de bağla
yan bir hükümdür. Geliniz görünüz ki, gazetelerde 
Anayasa Mahkemesinin şu veya bu şekilde kararlar 
verdiği haberleri neşredilmekte; bundan aylarca son
ra da, gerçekten bu havadisler istikametindeki karar
lar Resmî Gazetede gerekçesi ile birlikte yayınlan
maktadır. 

Anayasa koyucunun bu hükmü vazederken elbet 
bir bildiği, bir düşündüğü, Anayasa Mahkemesi üze
rinden spekülâsyon ve istismar yapılmaması fikri 
vardır. Buna rağmen, mahkemeden gerekçesi ya
zılıp yayınlanmayan kararların haberleri dışarıya sız
makta ve günlük gazetelerde neşredilmektedir. Ana* 
yasa Mahkemesinin Sayın Başkanından ve üyelerin
den, bahsettiğimiz konu üzerinde en ciddî şekilde 
durmalarını istemek hakkımızdır. Zara bu yüksek 
mahkemeyi, Anayasanın 152 nci maddesini ihlâl 
etmiş olmak ittihamından uzak görmek istiyoruz. 

Yüksek mahkeme kararlarının yürürlüğe giriş 
tarihleri yönümden, mahkemenin takdirine bırakılmış 
mehil müessesesinin çok daha büyük bir isabetle kul
lanılması ve bu konuda azamî titizliğin gösterilmesi 
gerektiği inancındayız. 

Bu yüksek mahkemenin çalışmalarının dışında, bü
yük meclislere de bu konuda düşen görevler oklu
ğuna kaniyiz. Anayasa Mahkemesinin gerek üye se
çimi ve' gerekse işleyiş tarzı hakkında zamanla or

taya çıkan aksaklıklar ve eksiklikler dikkate ahna-
rak, Anayasa değişiklikleri yapılması gerektiğine ina
nıyoruz. Uygulamalar, bu ihtiyacın belgeleridir. 

Değerli arkadaşlarım; Anayasada değişiklik iste
mek Anayasanın şu veya bu hükmünü beğenmemek, 
tenkit etmek bugün mevcut bulunan Anayasaya uy
mak ve saygı duymak gereğini ortadan kaldırmaz. 
Anayasa, Anayasa olduğu sürece biz Adalet Partisi 
oüarak ona saygılıyız; onun hükümlerine bağlıyız; 
ona uymak gerektiğine karniyiz. Ancak, bir kısım 
hükümlerinin değişmesini istemek hakkımızdan da 
vazgeçmeyiz. 

Ülkemizin içinde bulunduğu durum ve sosyal 
iht!yaçlar ve zaruretler sebebiyle 1971'den sonra 
Anayasaya göre çıkarılmış olan birçok kanun, özel
likle asayiş kanunlarının tamamına yakın kısmı, özel
likle Cumhuriyet Halk Partisinin açtığı davalar so* 
nucunda hep iptal edilmiştir. Devlet Güvenlik Mah
kemeleri Kanunu, Dernekler Kanunu, Üniversiteler 
Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, 
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu bu örneklerden 
birkaç tanesidir. 

Sayın milletvekilleri, burada bir konu üzerin
de fikrimizi belirtmek istiyoruz. Anayasa Mahkemesi 
kararlarındaki oylama nisabının yeniden gözden ge
çirilmesi ve tartışılması zarurîdir. Meselâ, kanunların 
Anayasaya aykırı olduğu hususundaki kararların 2/3 
ekseriyette alınabilmesi, Anayasa değişiklikterinin 
usul yönünden Anayasaya aykırı olduğu hususundaki 
kararların ittifakla alınması hükümlerinin Anayasaya 
konulması, bu müessesenin daha güzel çalışması, ka
rarlarının daha tenkit edilemez oluşunu sağlaması 
açısından yararlı olur diye düşünüyor ve bunun tar
tışılması için Yüce Meclisin kürsüsünden ortaya, ka
muoyunun huzuruna getiriyoruz. 

Mahkeme kararlarının, mesleği hukukçu olan
lar tarafından dahi aynı bir yönde anlaşılmadığı, çe
şitli tefsirlere tabi tutulduğu gerçektir. Bu bakım
dan kararlar yazılırken, daha açık ve değişik tefsir
lere sebep olmayacak nitelikte yazılması samimî ar
zumuzdur. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu sözlerimiz Ana
yasa Mahkemesinin ülkemize daha yararlı olması, 
rejimimize daha yararlı olması, müessesenin itibarı
nın daima yüksekte tutulması arzumuzun sonucu
dur. Ancak bu sonucu almak için, bu güzel sonucu 
almak için sadece Adalet Partisinin gayreti, arzusu, 
tutum ve davranışı kâfi gelmeyebilir; nitekim bugü
ne kadar gelmemiştir de. 

— 223 — 
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Bu arzu ve gayretin içine diğer siyasî partiler; 
özellikle, Anayasa Mahkemesine sanki kendi hamisi 
imiş gibi bakan Cumhuriyet Halk Partisi ve Anayasa 
Mahkemesinin bizzat kendisi de girmelidir. Anaya
sa Mahkemesinden bu gayreti beklemek ve Cumhu
riyet Halk Partisinden de artık Anayasa Mahkeme
sinin sırtından inmesini istemek milletimizin hakkı
dır. Milletimizin bu tabiî hakkının verilmesini isti
yoruz. 

Adalet Partisi adına Bütçenin Devletimize ve 
milletimize hayırlı olmasını Cenabı Aliahtan diler. 
Yüce Meclisi Adalet Partisi adına saygıyla selâmla
rım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keskin. 
Şahısları adına söz istemiş olan muhterem mil

letvekillerine sıra gelmiştir. 
Sayın Hasan Yıldırım, buyurun efendim. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; gecenin bu geçmiş vaktin
de zamanınızı işgal edip, huzurlarınızı işgal edip kür
süye çıktığımdan ötürü beni bağışlayacağınızı umu
yorum. 

Anayasa Mahkemesinin Bütçe üzerinde kendime 
göre önemli gördüğüm bazı noktalara dokunmak 
ve Meclis zabıtlarına geçmesini sağlamak için bu geç 
vakitte huzurlarınıza çıktım. 

Değerli arkadaşlarım; Anayasamıza göre yüksek 
mahkemelerden birisi olan Cumhuriyetimizin nor
mal demokratik hukuk sistemi içinde en büyük gü
vencesi görüp saydığım Anayasa Mahkemesinin Büt
çesi üzerinde görüşlerimi arz ederken; görüşlerimin 
ağırlık noktasını Anayasa Mahkemesi üyelerinin 
protokolde yeri, çalışma koşulları, ödenek ve yolluk 
gibi özlük işleriyle ilgili konular teşkil etmeyecektir. 
Demokratik hukuk rejimi sistemi ve mekanizması 
içinde bu sisteme ters düşen devletin hukuk yapışım 
ve anayasal kuruluşlarım azınlıkta da olsa bile yü
rütme organının emrinde gören siyasal anlayış kar
şısında Anayasa Mahkemesinin fonksiyonu, görevi 
nedir? Konuşmamın ağırlığını bu nokta teşkil ede
cektir. 

Değerli arkadaşlarım; Devletin hukuk yapısı, 
Cumhuriyetin nitelikleri ve devlet fikri konusunda, 
Hükümetin başı sayın Demirel ile ters düşmekteyiz. 
Sayın Demirel ve Adalet Partisi, başı sıkıştığı zaman 
hükümeti devletle eş anlamda göstererek, hükümete 
vaki tenkitleri ve eleştirileri, devlete vaki olmuşça-
sına kabul ederek, kamuoyunu bu konuda yanılgı
ya sevk etmektedir. 

Çok kıymetli milletvekili arkadaşlarım.. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — İş öyle de
ğil, yanlış anlamışsın. 

HAS4N YILDIRIM (Devamla) — Benim anla
yışım öyle. Yanlış değil, somut örnekleri var. Saym 
Mehdi Keskin sizi dinledik. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Yanlış şey
ler söylüyorsun. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Anayasa 
Mahkemesinin sırtına C. H. P.'yi bindirdiniz, yine 

ı 

dinledik burada. 
MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — İnin oradan. 
BAŞKAN — Sayın Keskin rica edeyim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Öyle bir id
diamız yok. 

Değerli arkadaşlarım; demokratik hukuk anlayı
şına göre - tabiî sayın Demirel'in hukuk anlayışına 
göre değil - «Devlet» elle tutulur, gözle görülür bir 
varlık olmaz, Devlet fikri ve kavramı içinde; Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, ordusu, Yargıtay ve Sa
ym Demirel'in hiç bir zaman hazzedemediği, karar
larına karşı saygılı olmadığı, kararlarını uygulama
dığı, fırsat buldukça kamuoyu karşısında küçük dü
şürmek, her türEü yasa dışı davranış ve eylemlerin 
tek nedeni olarak takdim ettiği Anayasa Mahkeme
si ile Yüce Danıştay da vardır. Hükümet ise, siya
sal teşekküller içinde çıkmış, çoğu kez halkından.. 

CEMAL KÜLAHLI (Bursa),— Anayasa Mah
kemesi Bütçesi görüşülüyor, Danıştay değil. 

HASAN YILDIRIM (Demavîa) — Onu eleştiri
yorum efendim. Anayasal kuruluşlarından kopmuş 
siyasal bir yönetimdir. 

FEVZİ FIRAT (Zonguldak) — Gıcık alıyor
sunuz. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Anlayışınıza 
göre öyledir. Siz niye gıcık alıyorsunuz? 

Değerli arkadaşlarım; kurulduğu günden beri sayın 
Demirel Hükümeti, Anayasa kuruluşlarını, özellikle 
Anayasa Mahkemesi ile Danıştayı karşısına almıştır. 
Bırakın saygılı olmayı ve eleştirmeyi, bu iki yüksek 
yargı organını Devletin karşısında gösterme gafle
tine düşmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım iki dakikanız kaldı. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Bu Anayasa 

1924 Anayasası değil. 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — İsterseniz 

takdim edeyim size. 
BAŞKAN — Saym Yıldırım devam ediniz. 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Sayın Başka

nım, her halde kesintileri hesaba ahvorsunuz. 
7 
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MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Baş- I 
kanını, hu Anayasa... I 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum, ha- I 
tibi bırakın... I 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Bir tek A.P.İİ 
var mıydı, î>ir tek D.P..'li var mıydı bu Anayasa ha- I 
zırianırken? I 

BAŞKAN — Rica ediyorum. Ne demek istiyorsa- I 
nuz anlamıyorum ki. Sizin demeye yetkiniz yok. Mü- I 
saade edin de devam etsin hatip. I 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, gerçekten zamanımız kısa. Çok önemli bir I 
müessesenin bütçesini görüşüyoruz. Zamanm azlığı I 
karşısında fikirlerimizin değil yüzde birini, binde biri- I 
ni, bile ifade etme olanağına 3ahip değilim. Yalnız. I 
şunu özellikle belirtmek isterim: I 

Anayasa Mahkemesi hiç bir zaman, bazı çevre- I 
lerin iddia ettikleri gibi Parlamentonun üzerinde bir I 
güç değildir. Anayasa Mahkemesi, Anayasanın ken- I 
dişine vermiş olduğu yetkisini kullanmıştır. Bugüne I 
dek, şerefle hu yetkiyi kullanmıştır, Cumhuriyeti sa- I 
vunmuştur, kanunları savunmuştur. j 

MÜFÎT BAYRAKTAR (Bolu) — Cumhuriyete 
ihanet edenleri savunmuştur. I 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Şunu arz ede-
yim arkadaşlarım. Niye itiraz edersiniz? Çeşitli si
yasal eğilimlerin 'bulunduğu Parlamentoda değişik 
kanunlar çıkabilir. Anayasaya objektif hukuk il
kelerine ters düşen kanunlar çıkabilir. Bu kanun- i 
lan, elbetteki Anayasa Mahkemesi, cesur ve yiğit ka
rarlarıyla bize geri gönderebilir. Daha bir hafta öıjç 
ce bütün arkadaşlarım, sizler dahil, mensup olduğum 
partinin milletvekilleri dahil, dışarıda Anayasaya ay
kırı olduğunu iddia ettiğimiz, hukukun özüne aykırı 
olduğunu kldia ettiğimiz iki tane kanun çıktı. Şu 
kanun Anayasa Mahkemesine gittiği zaman, Anayasa 
Mahkemesi Parlamento gibi davranmayacakîır. Bu
rası değişik siyasal eğilimlerin bulunduğu bir yerdir. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, toplayınız lütfen. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bitiriyorum | 
saym Başkanım, bitiriyorum. 

Anayasa Mahkemesi gerçekten, Anayasa ve huku- I 
kun objektif İlkelerine uygun biçimde karannı vere
cektir. Biz, 30 •> 40 yılını şerefle bu Devlete bağışla
mış kimselerin hakkını elinden aldık bundan bir haf
ta önce. Bu, gerçekten Anayasanın temel ilkelerine j 
aykın. Anayasa Mahkemesi bunu iptal ederse hepi- j 

t miz alkışlayacağız; ama ucu bize dokunduğu için, 
I aleyhimize kararlar çıkarsa, Anayasa Mahkemesini 
I tenkit edeceğiz. 
I Değerli arkadaşlarım, vaktim kısa... 

BAŞKAN — Vaktiniz geçti. 
I HASAN YILDIRIM (Devamla) Bu konuda ger-
I çekten söylenecek sözler çoktur. Zamanımı bitir-
I dim. Anayasa Mahkemesi, Anayasamızın yüksek, en 
I üstün kuruluşlarındandır. Onu tahrip etmek, tahri-
I be yeltenmek, Türkiye'de Türkiye Cumhuriyetini ve 
I hukuk yapısını tahrip etmekten farksızdır. 
I Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Yıldırım. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Muhittin Tay-
I lan tahrip etti bu müesseseyi. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Muhittin Taylan 
I emekli olduktan sonra en yüksek hakkını kullandı. 
I . BAŞKAN — Sayın Niyazi Onal, Buyurun. 
I Saym Yıldırım, konuşmanızı yaptınız, mesele 

halledildi. 
NÎYAZİ ONAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

I değerli arkadaşlarım; 
I Saym Taylan'ın bulunduğu parti, emekli olduktan 
I sonra girdiği parti; sayın Ketenoğlu'nun emekli ol-
I duktan sonra girdiği parti; Anayasa Mahkemesinin 

görevlerini, Anayasa Mahkemesinin Türkiye'deki getr-
I çek; fonksiyonunu zedelemek için bir polemik ko

nusu yapılmamalıdır kanısındayım. 
Değerli arkadaşlarım; Anayasa Mahkemesi 1961 

Anayasasıyla getirildiğine göre, bu 1961 Anayasasına 
I başlangıçtan beri karşı çıkmış olan, karşı çıkmaları

nı yadırgamadığınız, hatta haksız da bulmadığımız-
kendilerine göre haklı da bulduğumuz siyasal partile-

| rin, bu Anayasa ile birlikte, o Anayasanın getirdiği 
bazı kuruluşlara, bu arada Anayasa Mahkemesine 
karşı olmalarını da çok iyi anlıyoruz. 

Evvelâ, hemen şunu belirtmek isterim: Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Bütçesi üzerinde konuşan Ada
let Partisinin sayın sözcüsüyle Anayasa Mahkemesi 
Bütçesi üzerinde konuşan sayın sözcüsü, 1961 Anaya
sası konusunda tam bir çelişki içinde gölündüler, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi üzerinde konu-

I şan Adalet Partisi sözcüsü arkadaşımız, sayın Ünat 
Demir; bu Anayasaya karşı olduklarını, bu Anaya-

] sanın devlet memurları tarafından, polis ve jandar-
! ma tarafından, ordu tarafından zorla millete kabul 

ettirildiğini söyledi; bu kürsüden söyledi. 1961 Ana
yasasının oylaması sırasında, halkı oylaması sırasında 

| «Hayırda hayır vardır» sloganlarıyla nasıl ret oyu 
j verildiğini biliyoruz. 
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RIZA GENÇOĞLU (Denizli) — Tek taraflı pro
paganda yapildığuıı da biliyoruz. Aksini söylemediği
nizi de biliyoruz. 

NİYAZİ ONAL (Devamla) — Ötebilir. Hiçbir ko
nuda, hiç kimsenin haksız olduğunu ileri sürmüyo
rum. Sadece, gerçekleri olduğu gibi ortaya koymaya 
çalışıyorum. Bu 1961 Anayasasına, ben de Adalet 
Partisi gibi tutucu - yani, muhafazakâr bir par i inaı ' 
mensubu olsaydım ben de Adalet Partililer gibi, 
Türkiye'nin birtakım anayasal kuruluşlarla değil, ken
dinde kuvvet vehmeden, Türkiye'yi yönetmek gücü
nü yalnız kendisinde gören ve halktan oy aldıktan 
sonra her istediğini yapabilmek isteyen kimseler tara
fından yönetilmesini isterdim. 

CEMAL KÜLAHLI (Bursa) — 50 küsur maddeyi 
birlikte değiştirdik. 

NİYAZİ ONAL (Devamla) — O yol, sonunda 
1960'lara da götürse, o yol sonunda 12 Mart'lara da 
götürse, bir tutucu partinin mensubu olarak öyle 
olmasını isterdim, doğaldır. 12 Mart'ta, 12 Mart dö
neminde, bir kapah dönemde başkanların, hükümet
lerin sadece bir yazı üzerine bırakıp kaçtıkları döne
minde, Anayasa üzerinde yapılan değişiklikler, bu . 
Anayasayı bu millete lüks görerek, fazla görerek ya
pılan değilişlikler, bu milletin sonunda mutlaka geri
ye alacağı değişikliklerdir. 

FEVZİ FIRAT (Zonguldak) — Sizin de reyiniz 
var. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — O zaman 
niye söylemediniz Oy verdiniz oy. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Neredeydin o 
zaman sen?.. 

NİYAZİ ONAL (Devamla) — Ben o zaman Eski
şehir'de, il başkanıydım, burada değildim; olsaydım 
oy vermezdim. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesinin ne
ler verdiğini, neler vermediğini bir tarafa bırakıp, 
evvelâ, biz Anayasa Mahkemesine Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olarak ne veriyoruz, Hükümet olarak 
ne veriyoruz, ona bakalım. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Daha ne vere
ceğiz?... Teker, teker adam seçip, gönderiyorsunuz. 

NİYAZİ ONAL (Devamla) — Tek tek adam se
çip, gönderiyoruz. Evvelâ, oradan başlayayım o za
man, o notumda var. 

Millet Meclisi, 1973 Seçimlerinden bu yana, bura
dan Anayasa Mahkemesine bir türlü adam seçip, 
gönderemiyor. Çünkü, Anayasa Mahkemesinin taraf

sızlık ilkesi, bazı arkadaşlarımız tarafından, bazı si
yasal partiler tarafından kendilerine yakın olmak 
şeklinde anlaşılmaktadır. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Oy vermiyor
sunuz. 

NİYAZİ ONAL (Devamla) — Cumhuriyet Halk 
Partisinin hiç kimsenin himayesine ihtiyacı yoktur! 
Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin sırtında değil
dir. Ama, Anayasa Mahkemesini bir öcü gibi karşısı
na alan, Anayasa Mahkemesini, Anayasayı daha ra
hat çiğneyebilmek için ortadan kaldırılacak bir engel 
gibi gören siyasal partiler ve politikacılar maalesef 
vardır. 

Bu Anayasa Mahkemesine, bu Devlet bir binayı 
bile, hâlâ bir binayı bile çok görmüştür, vermemiş
tir. Bu siyasal partiler, o binayı vermemişlerdir. Bu
rada, önümde bir rapor var. Anayasa Mahkemesi 
kurulduğu günden beri Selanik Caddesinde gayri mü
sait bâr binada kira ile oturmaktadır. Anayasa Mah
kemesine özgü bir bina yapılmasının zorunluluğu 
takdir buyrulur. Bu konuda yapılan çalışmalar.. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Ya, vefa bor
cunu ödüyor. 

NİYAZİ ONAL (Devamla) — Efendim, bu söz
ler bir rapordan alınmıştır. Gaziantep Adalet Partisi 
Senatörü İbrahim Tevfik Kutlar'ın, imzasını taşımak

tadır. 
BAŞKAN — Sayın Onal, iki dakikanız kaldı. 
NİYAZİ ONAL (Devamla) — Anayasa Mahke

mesine hâlâ bir binayı bile yapmamış olan, o bina
ma arsasının istimlâki için gereken parayı bile bu 
bütçeye koymamış olan siyasal partiler. 
*• Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesinin 38 
nei maddeyle ilgili aldığı kararı eleştirmiyoruz. O 
karara da saygılıyız. Ama Anayasa Mahkemesinin, 
Devlet Güvenlik Mahkemeleriyle, Dernekler Kanu
nuyla, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunuyla, 
Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunuyla, yani faşist ka
nunlarla ilgili kararlan da, siz eğer demokrasiye ina
nıyorsanız, onları da siz eleştiremezsiniz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Onal. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Kirada olsa ne 
oluyor? 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar... 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Devleti tah

rip ettiniz, devleti. 
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Anayasa Mahke

mesi, hırsızları af ederse, savunursunuz değil mi? 

— 226 — 
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BAŞKAN — Sayın Tosyalı... 
Muhterem arkadaşlarım, gecenin bu saatmda.. 

(Gürültüler) 
Muhterem arkadaşlarım öyle zannediyorum ki, 

vaktin ilerlemiş olması sinirlerinizi bozdu. Başkan
lığı unutuyorsunuz ve karşılıklı konuşma başlıyor. 
Rica ediyorum, Başkanlığa yardımcı olun. İstirham 
edeyim, rica edeyim, Başkanlığa yardımcı olun. 

Sayın Cesur, bir sualinizin olduğunu bildirmişsi
niz. Buyrun sualinizi sorunuz. 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Bugün Vatan 
Gazetesinde, hâkimlerin disiplin cezalarının, Yüksek 
Hâkimler Kurulunun üzerinde Danıştaya aksettirme 
imkânlarını men eden Anayasa değişikliğinin, Ana
yasa Mahkemesince iptal edildiği ve kararın sonra
dan verileceği hakkında bir haber var. Resmî Gaze
tede, bu hususta bir neşriyat yapılmadığına göre, 
Anayasanın sarih hükmüne rağmen, basına bu ha
beri sızdıran kimdir? Bir. 

İkincisi; bu haber doğru mudur? 
Üçüncüsü; daha evvel aynı şekilde, Anayasanın 

38 nci maddesinin 2 nci ve 3 ncü fıkralarının iptal 
edildiği hakkındaki haberler de yayılmıştır. Bu türlü 
haber sızdırma meselelerine Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığı seyirci mi kalmaktadır, yoksa buna alet mi ol
maktadır? 

BAŞKAN — Evet. 
Yetkili olan zatıâliîeriniz misiniz, yahut sayın JBa-

kan cevabı zatıâliîeriniz mi vereceksiniz? (Gürültüler) 
Rica ediyorum arkadaşlarım, Hükümeti dinleye

miyorum. 
Sayın Bakan konuşacak mıydınız? Yalnız zama

nında bild irmediniz, suallere geçtik. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Siz sormadınız. 

Arkadaşlar konuştuğu için, Hükümete söz teklif 
edecektiniz. 

BAŞKAN — Bizim sormamıza, usul bakımından 
sormamıza lüzum yok. Kendinizin bildirmesi lâzım; 
Hükümet adına bildirmeniz lâzım gelirdi. Yoksa, bi
zim meselâ «sual soran var mı?» diye sormaya yet
kimiz yoktur, «Konuşmak isteyen var ını?» diye sor
maya yetkimiz yoktur. 

Yalnız kendileri, Başkanlığa bildirirlerse biz ona 
göre muamele yaparız. 

Zatıâliîeriniz böyle bîr şey yapmadınız, bildirme-
diniz. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Sayın Başkan, gruplar ve şahsı adına 

konuşmalardan sonra hükümet adına gelen temsilci 
konuşuyor. Ondan sonra son sözü milletvekiline ve
riyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müsaade ederseniz bir 
şey arz edeyim. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Mil
lî Selâmet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demok
ratik Parti ve Adalet Partisi diye, konuşacak olanlar 
burada sıraya konulmuş. Bundan sonra Hükümetin 
veya sözcüsünün konuşacağı diye bir şey yok. Soru
ları sorulacak olan meseleler de yok. 

Çünkü bunlar, ancak zatıâliîeriniz gibi, orada 
oturanların kendi iradelerini izhar etmeleri sonucun
da bize terettüp eden bir vazife oluyor. Biz kendiliği
mizden bu suali size sorduğumuzda - bazen maalesef 
bunu da yaptık - tepkilerle karşılaştık; niçin soruyor
sunuz dediler; belki istemiyorlar. 

Bilmem arz edebiliyor muyum, 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Efendim, 6 kişi konuştuktan sonra hü
kümet konuşuyor. Biz, 6 kişi tamamlandıktan son
ra bize bu hakkı teklif edeceğiniz düşüncesi içerisin
deyiz. Ondan sonra son söz milletvekilinindir. 

BAŞKAN — Peki, buyurun. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın parlamenterler; 

Genellikle Anayasa Mahkemesinin Bütçesi üze
rinde görüşen arkadaşlarımız, çok faydalı ve çok de
ğerli fikirlerini Yüce Meclisin huzurlarında serdet-
mişîcrdir, kendilerine teşekkür borçluyuz. 

Anayasa Mahkemesi müstakil yüksek bir yargı 
organıdır. Şüphesiz ki Hükümetin tasarrufu altlında 
değildir. Anayasa Mahkemesinin çalışması, çalışma 
usulleri ve kararları hakkında yapılmış olan tenkitler 
veya gösterilen noksanlıklardan, Hükümete düşebile
cek veya Hükümete atfedilebilecek herhangi bir ku
sur da mevzubahis olamaz. 

Memnuniyetimizi mucip olan bir nokta varsa, 
Anayasa Mahkemesi, şu anda Türkiye'de el'an mer'i 
ve cari bulunan yüksek mahkemeler içerisinde belki 
de yaşı itibariyle en genç olan bir anayasal kuruluş
larımızdan, yani yüksek yargı organlarımdan birisidir. 
Î961?de Yüce Meclis açıldıktan bu yana kadar, bu 
Mecliste Anayasa Mahkemesinin bütçelerinin müza
keresinde, genellikle hatipler Anayasa Mahkemesinin 
bir çok ihtiyaçları olduğunu, bu ihtiyaçların tamam
lanması lâzım geldiğini, bunlar tamamlanmadığı müd
detçe tam ve rantabl bir çalışmanın mümkün olama
yacağımı ifade etmişlerdir. 

— 22' 17 — 
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Bugün memnuniyetle ifade etmek isterim ki; ko
nuşan siyasî parti gruplarından hiç birisi, Yüce Ana
yasa Mahkemesinin herhangi bir noksanlarının oldu
ğunu veya bir ihtiyaç içerisinde olduklarını dile 
getirmediler. Bundan da anladığımız odur ki, işba
şında bulunan Hükümet, tanzim etmiş olduğu büt
çesiyle, Anayasa Mahkemesinin, kanunların ve vic
danın sesine uygun bir şekilde en rahat bir vasat 
içerisinde çalışabilmeleri için Hükümet, bu Yüce 
Mahkemenin maddî ve manevî yönden çalışma im
kânlarının tamamım sağlamış olduğu inancına var
mış bulunuyorum. Bunu bir mutluluk olarak adde
diyorum. İnşallah bundan sonra gelecek hükümet
ler de, aynı şekilde Anayasa Malıkemesinin herhan
gi bir ihtiyacını, herhangi bir sebeple bir noksanlığı
nı geride bırakmamış olacaktır. 

Şfmdi arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi, tabi-
atiyîe diğer mahkemeler de öyledir; ama konumuz 
Anayasa Mahkemesi olduğuna göre, onun üzerinde 
söylemek istiyorum; henüz gençtir. Tarihî tekâmü
lünü zaman içerisinde tamamlayacaktır. Dünyada 
hiçbir şey kurulduğu zaman oMuğu gibi, gelecek yıl
lar içerisinde de noksansızdır, kusursuzdur diyemez 
ve denemez. Zaman içerisinde, kendi bünyesinde ça
lışma tarzında her müessesede olduğu gibi bunda da 
bazı noksanlıklar, yanlışlıklar, eksiklikler olabilir. 
Gönlümüz arzu eder ki, zaman ilerledikçe, - demin 
de ifade ettiğim gibi tarihî tekâmülü içerisinde - si
yasî partilerden olsun, siyasî partilerin dışında ol
sun en az tenkit edilebilen ve en çok güvenilebilen 
ve en çok saygıyı üzerine çeken bir müessese haine 
geMn. Temennimiz budur, İnşallah da böyle ola
caktır. 

Anayasa Mahkemesi hiçbir siyasî partinin ne fik
rî, ne ideolojisi ve ne sair bakımlardan kendi tesiri 
altında olamaz ve öyle de gösterilemez. Öyle gös
terilmesine de ne Hükümet olarak, ne siyasî parti
ler oîarak, hiçbir kimsenin de rıza göstereceğine inan
mak istemeyiz. 

Yalnız, arkadaşlarım bir şeyi ifade etmek isti
yorum: 

Bu Mecliste siyasî düşüncelerimiz ve siyasî parti
lerimiz ayn olabilir; ama siyasî düşücelerimizin dı
şında, bu Yüce Meclisin şerefine, itibarına ve me
habetine uygun birlik ve beraberliğimizi müştereken 
göstermek mecburiyetindeyiz. Bunu müştereken gös-
teıenıediğimiz takdirde eğer bu müessese zedelenir
se, Anayasa Mahkemesi de zedelenir, diğer yüksek 
mahkemeler de zedelenir ve bütün anayasal kuru
luşlar da zedelenir, zedelenebilir. 

Bilûmum müesseselerin meşruiyet kaynağı mil
lettir; milletin temsil ettiği müessese de Türkiye Bü
yük MiEct Meclisi ve onun şerefli kanatlarıdır; Mil
let Meclisi ve Senatodur. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

Şimdi konuyu buraya getirmişken, izin verirse
niz bir iki cümle daha ilâve etmek istiyorum bu ko
nuşmama, Bu müessesenin şerefini hepimiz birlikte 
kollayacağız. Anayasa Mahkemesine seçilen üyele
rin bir kısmını kendi aramızdan seçiyoruz, bir kıs
mı da kendi prosedürü içinde seçiliyor. Buraya gi
denler de hukukçulardır, hâkimlerdir, avukatlardır; 
mümtaz insanlardır, itibarlı insanlardır. Ama bilesi
niz ki, sizler de, bizler de, hepimiz de mümtaz in
sanlarız, faziletli insanlarız, şerefli insanlarız; mil
letimizi temsil ediyoruz, ülkemizi temsil ediyoruz, 
Devletimizi temsil ediyoruz. 

İçinizde hukukçu yok mu, içinizde bu siyasal ha
yata bu mukaddes çatının altına gelmeden evvel hu
kukun kaidelerini en iyi şekilde uygulayan arkadaş
larımız yok mu? îster hâkimlik hayatında, ister avu
katlık hayatında yetişmiş hukukçular, bu Meclisin 
her ild kanadında da vardır arkadaşlarım. 

Ha! böyle olmasına rağmen, Türkiye'de demok
ratik rejim bütün kuralları ile yürüyor, yürüyecek
tir, yürütülecektir. Bunun dışında, Türkiye bir sos
yal hukuk devletidir. 

Şimdi arkadaşlarım; Türkiye'de hürriyetler, dün
ya üzerinde mevcut demokratik rejimle idare edi
len devletlerin içinde belki de en ön safı işgal eden 
devletlerin arasında, belki de hepsinin üstünde de
nebilecek bir düzeydedir. Bunu maddî vakıalarla hu
zurlarınızda ifade etmek isterim. 

Türkiye'de mevcut Anayasa, kendi yetkisi ve sı
nırlan içinde birçok müesseselere vücut vermiştir. 
Bunu kendi içimizde eîe alalım; Türkiye Büyük Mil
let Meclisimin Millet Meclisi ve Senato kanatları var
dır, bu kanat içinde onların komisyonları vardır. 
Meclislerimizde vücudunu kanunlarla teessüs et
tirmiş, beşer hayatı içinde en ağır vazifeyi yüklen
miş bulunan siz değerli parlamenter arkadaşları
mız, komisyonlarda müzakere ettiğiniz herhangi bir 
kanunun' Anayasaya aykırılığı hakkında ufacık bir 
tereddüt başgösteriMiğt zaman, derhal o tasan veya 
teklifi Anayasa Komisyonuna havale ediyorsunuz. 
Anayasa Komisyonunda, Türkiye'de hukuk sahasında 
otorite oîan arkadaşlarımız vardır, kendimizi küçüm
semeyelim, bilgisi itibariyle vardır, fazileti itibariyle 
vardır. 
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Şimdi bir defa mevzuatın Anayasaya aykırı olup 
ol'im&dığı Anayasa Komisyonundan geçiyor, Adalet 
Komisyonundan da geçiyor, daha sonra Meclise ge
liyor; Mecliste bu konuda fikir sahibi olan arkadaş
lar enine boyuna o kanunun müzakeresini yapıyor-

-Üar. Burada kabul ediMikten sonra, durum bir kere 
de, bu Meclisin üzerinde denetim hakkı olan üye
leri 40 yaşını bitirmiş yüksek tahsilli olan Cumhu
riyet Senatosunun tetkikine tabi tutuluyor. 

Şimdi arkadaşlarım : 
1. Normal Komisyon, 
2. Anayasa Komisyonu, 
3. Millet Meclisi, 
4. Cumhuriyet Senatosundan geçiyor. 
Ama bununla da bitmiyor arkadaşlar. Buradan 

da geçtikten sonra Cumhurbaşkanına gidiyor. Cum
hurbaşkanı yanındaki hukuk danışmanlarıyla ye bir
kaç sene evveline kadar da, bugün Barolar Birliği 
Genel Başkanı Profesör Sayın Faruk Erem tarafın
dan bunlar incelenir, didiklenir, tetkik edilir; Anaya
saya ve diğer Türk içtimaiyatına, sosyal hayatına, di
ğer kanunlara aykırı yönleri olup olmadığını da ince
ler, bir rapor verir. Ondan sonra da Cumhurbaşkanı 
bunu tasdik eder, imzalar, Resmî Gazeteye gider. Bu 
bir kanundur. 

Şimdi arkadaşlarım görüyorsunuz ki; Anayasa 
Mahkemesine bir kanun gittiği zaman hangi merci
lerden, hangi vicdanlardan, hangi kafalardan, hangi 
düşüncelerden, nasıl ve ne şekilde süzüldü gitti? 

Çıkardığımız bu kanunlar sizin şerefinizdir; sizin 
düşüncenizdir, sizin fikriyatımzdır, sizin inanışmızdır. 
Yani siz demek, Türk milleti demektir. Büyük Türk 
milleti sizsiniz. Büyük Türk mîlleti adına çıkardınız, 

Çıkardığımız kanuna itimadımız, güvenimiz yok 
mu? Arkadaşlar, dünyada hiç bir şey tabu değildir. 
Dünyada değişmiyen bir Allah fikridir. Dünyada de
ğişmeyen, Cenab-ı Allah'ın, bütün Âlemi İslama gön
derdiği sadece Kur'ana Kerimi Azimüşşandır. Bunun 
dışında, beşerin yaptığı, insanın yaptığı her şey za
man içerisinde tekâmül edecektir'. Cemiyet tekâmül 
ettikçe, insanlık tekâmül ettikçe beşer tarafından ya
pılmış her şey değiştirilecektir, her şey düzeltilecek
tir. Değiştirme ve düzeltme daha iyiye, daha güzele 
daha sağlamına, daha iyisine gitmek içindir. Zaten 
güzellik ve iyilik sübjektiftir. Sâna göre çok iyi olan 
bir şey, benim için başka bir şeydir. 

Meşhur Roma Hukukunda vardır, «Bu nasıl bir 
adalet ki, Pirene dağlarının bir eteğinde kanunun suç 
saymadığı bir fiil, aym dağın diğer eteğinde, aynı ül

kede idam cezası ile karşılanıyor.» diyor. Bu da böy
ledir arkadaşlarım. 

Şimdi madem böyle ise, Anayasa Mahkemesi ta
rarından verilmiş olan birçok kararlar, hukukçuları
mız tarafından, hukuk otoriteleri tarafından, bazı ah
valde de siyasetçiler tarafından tenkit ediliyor ve 
eleştiriliyor. Bu eleştirme, kamuoyunu aydınlatmak, 
Anayasa Mahkemesi üyelerinin fikriyatını biraz daha 
geniş, biraz daha etraflı, biraz daha derin düşünme
ye sevketmck için faydadan âri değildir arkadaşla
rım. Bunlar tezyif, hakaret ölçüleri içerisinde olmadı
ğı müddetçe daima fayda getirir. 

Şimdi, acaba düşünmez misiniz ki, veya acaba dü
şünmemiz mümkün olmaz mı ki; Anayasa Komisyo
nundan geçiyor, ilgili komisyondan. geçiyor, Meclis
ten geçiyor, Cumhuriyet Senatosundan geçiyor, Cum
hurbaşkanının danışmanlarından geçiyor, Cumhurbaş
kanının imzasından geçiyor; ondan sonra neşrediliyor 
ve ondan sonra da Anayasa Mahkemesine gidiyor. 
Anayasa Mahkemesi bir tek oy farkı ile bu kararı bo
zuyor. 

Arkadaşlarım, bunun lehinde, bunun aleyhinde 
çok şeyler söylenir. Mademki, bu Parlamento - ben 
hüsnüniyetle konuşuyorum - en fazla sayıda ve bu 
Parlamentoya - arkadaşlarımız gücenmesinler, beni 
bağışlasınlar - genellikle hâkim olan fikir, hukukçu
ların fikridir; her iki kanaatta da böyledir. 

Şimdi arkadaşlarım - yani bundan bir paye çıkar
mak için söylemiyorum - demek ki, bu işin içerisin
de hukukçuların sesi, nefesi, vicdanı ve hukuk bilgisi 
vardır. Mademki, bu kadar denetim organından geç
tikten sonra bu kanun Anayasa Mahkemesinde mü
zakere mevzuu oluyor, bu Anayasa Mahkemesinin 
kararlarının tetkikinde, incelenmesinde ve verilecek 
kararlarda bir ekseriyetle değil de; bu ekseriyeti bir 
nispete bağlamak, meselâ, üçte iki bir çoğunluğa bağ
lanması daha iyi, daha isabetli, daha tatmin edici 
olacak, daha çok düşünceye, daha çok anlaşmaya in
sanı sevk edebilecektir. 

Şimdi arkadaşlarım bunu söylemiş olmakla biz 
Anayasa Mahkemesini beğenmiyoruz, biz Anayasa 
Mahkemesinin karşısındayız demek istemiyoruz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Kararlarını 
beğenmiyoruz. Ben beğenmiyorum. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Bu ülke bizimdir, bu Anayasa Mahke
mesi bizimdir, biz bunu kendimiz için yaptık; kendi
miz için yaptığımız şeyi, kendimiz için düzelteceğiz. 
En iyisini bulacağız, en mükemmelini çıkaracağız. 
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Acaba bu yapacağımız değişiklik en mükemmeli mi 
olacak? Hayır. Bugünkü düşüncemize göre en mü
kemmeli, yarma göre daha başka mükemmeli. 

Arkadaşlarını, Anayasa Mahkemesi ne Adalet Par
tisinin aleyhinde, ne Cumhuriyet Halk Partisinin le
hinde, ne Adalet Partisinin lehinde, ne Cumhuriyet 
Halk Partisinin veya diğer siyasî partilerin lehinde 
veya aleyhinde karar veren bir organ, müessese de
ğildir. Dernekler Kanununu, Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşleri Kanununu, Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Kanununu, Anayasa Mahkemesi reddetmiştir. Olabi
lir arkadaşlarını. Zaten bu müessesenin kurulmasının 
maksadı bu kabil kanunlar, gitsin ve herkes tereddü
dünü gidersin. 

Şimdi Dernekler Kanununun, Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Kanununun veya Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanununun üzerinde Adalet Partisinin 
amblemi yok ki arkadaşlar. 

Acaba yalnız Adalet Partisinin talepleri reddedili
yor da, Cumhuriyet Halk Partisinin talepleri mi kabul 
ediliyor? Bu da yok arkadaşlarım. Anayasa Mahke
mesi tarihî görevleri yapıyor, yapmaktadır. Türkiye 
Sosyalist Partisi - yanlış söylemedimse, sayın Meh
met Ali Aybar'ın partisi - Türk Ceza Kanununun 
141 - 142 nci maddelerinin, Türkiye'de komünizmi 
yasaklayan bu maddelerin kaldırılarak, komünizmin 
hiç bir engel tanımadan Türkiye'de istediği gibi ve 
serbestçe komünistlerin at oynatması için iptalini is
tediği 141 - 142 nci maddelerini Anayasa Mahkemesi 
şerefle, vukufla bu talebi elinin tersi ile itmiştir arka
daşlarını, reddetmiştir. 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — 7'ye 8'dir. Ya
rın bir tane daha üye değiştirirse ne olacak? 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KAMACA 
(Devamla) — Şimdi bir başka misal vermek mümkün 
arkadaşlarım. Benim bu misali vermekteki maksadım; 
bu Anayasa Mahkemesini herhangi bir siyasî parti
nin yanında veya karşısında göstermenin yanlış ol
duğu içindir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Olmamasını 
istiyoruz. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Görüşlerinize ay
nen katılıyoruz sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Şimdi sayın Cumhuriyet Halk Partisi 
tarafından da Üniversiteler Kanununda, «Türk milli
yetçiliği» kelimesinin bu kanun içerisine girmesinin 
yanlış ve sakat olduğuna dair Anayasa Mahkemesin
de iptal davası vardır, açmıştır. Anayasa Mahkemesi 

Cumhuriyet Halk Partisinin bu talebini reddetmiştir. 
Demek ki - bununla şunu demek istiyorum - Ana
yasa Mahkemesi hiç bir siyasî partinin ne emrinde
dir, ne yanındadır, ne avucundadır. Anayasa Mahke
mesi kendi fikirleri doğrultusunda, kendi inançları 
doğrultusunda kararlarını vermektedir, îzin verirse
niz Anayasa Mahkemesini de böyle telâkki edelim. 
Böyle telâkki ettiğimiz takdirde Anayasa Mahkemesi 
de zedelenmemiş olur. 

Kendi kusurlarımızı başkalarında da aramamız 
doğru değil. Arkadaşlarım eğer Anayasa Mahkeme
sine, bu Yüce Meclisin içerisinde Senato bir yedek 
üyeyi ve saym milletvekilleri de, Millet Meclisi de iki 
asıl üyeyi de seçemiyorsa, bunu siyasî partilerin üze
rine alarak değil de, bu kusur ve bu kabahati topluca 
ve birlikte kendi bünyemizde aramamızda daha bü
yük bir isabet olacağı inancındayım. 

Muhterem arkadaşlarım, vaktin gecikmiş olduğu 
bu saatler içerisinde sizleri daha fazla yormak iste
miyorum. 

Müesseseler bizimdir, müesseselerimize sahip ola
cağız. Onların en iyi bir şekilde işlemesi için müşte
reken çalışacağız. Biz burada siyasî partileriz, ama 
düşman kampları değiliz.. Anayasa Mahkemesinin iş
leyişinde, kararlarında, çalışmasında diğerlerinde ol
duğu gibi arzu edilmeyen yanlış ve noksan taraflar 
varsa, geliniz el birliği ile, söz birliği ile bunları müş
tereken konuşalım, müştereken anlaşalım ve müşte
reken bir yola varalım. 

Hedefimiz birdir, doğrultumuz birdir, hepsi Türk 
Milletinin ve Türk Devletinin saadeti, onun yücel
mesi, onun yükselmesi ve Türk Milletinin ve Türk 
toplumunun ezelden ebede kadar var olmasıdır ve da
im olmasıdır arkadaşlar. 

Bu duygular içerisinde Yüce Meclise en derin say
gılarımı sunar, huzurlarımızdan ayrılırım. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir iki sual va? zatı-
â'inize tevcih edilen. Biri sayın Mustafa Cesur'un 
sözlü suali, 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Sayın Bakandan 
değil efendim, Anayasa Mahkemesi yetkililerinden 
soruyorum. 

BAŞKAN — Sayın Cesur, temsil eden sayın Ba
kan. Cevap verip vermemek de kendilerine aittir. 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Anayasa Mah
kemesi yetkilileri burada, onlardan sormak istiyorum. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın Cesur, yeni usuller ihdas et
memiz mümkün değildir. Müsaade buyurun arz ede
yim, müsaade buyurun. 

Burada... 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Kim var bu

rada yetkililerden, bilmiyoruz. 
MUSTAFA CESUR (İsparta) — Yetkileri yok 

mu efendim? 
BAŞKAN — Sayın Cesur; Hükümeti temsil eden, 

Anayasayı temsil eden sayın Bakan mevcut iken, on
dan başkasının temsil etmesi hukuken mümkün de
ğildir. Siz sualinizi sorarsınız, sayın Bakan eğer şu 
anda suale cevap verme imkânına sahip değilse, ce
vapları yazılı bildirir. Yoksa başka şekilde ben falan
caya sormuyorum, filancaya soruyorum; bu, yeni 
bir ihdas oluyor. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Efendim, arzı cevapta bulunabilirim. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Sayın Başkan, yanlış
lık olmasın diye bir şey sormak isterim. Sayın Baka
nımız Hükümet adına söz almışlardır, kendileri büt
çede konuşabilirler. Biraz evvel incelediğimize göre, 
Anayasa Mahkemesi Kuruluş Görev ve Yetki Kanu
nunun 53 ncü maddesinin 5 nci fıkrasına göre; bura
da Komisyonda ya Adalet Bakanının kendisi, ya da 
Adalet Bakanının görevlendirdiği Anayasa Mahkeme
si Genel Sekreterinin bulunması gerekir. Bunun dı
şında bir yetkili yoktur. 

BAŞKAN — Genel Sekreter buradalar. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Genel Sekreter1 bura
dadır. 

BAŞKAN — Genel Sekreter buradadır. Adalet 
Bakanının bulunması şart değildir. Hükümeti temsi-
len herhangi bit bakanın bulunması, İçtüzüğümüzün 
gereğidir. Biz İçtüzükle bağlıyız. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Madde açık efendim. 
ANAYASA MAHKEMESİ GENEL SEKRETE

Rİ CELÂLETTİN OLGUN — Sayın Başkan, Adalet 
Bakanının yetki belgesini önceden arz etmiştim. 

BAŞKAN — Biliyorum, zatıâlinizle konuşmuyo
ruz efendim. 

Biz İçtüzükle bağlıyız. O madde ile kimin temsü 
edeceği bizi ilgilendirmez, böyle bir şey mümkün 
değildir. İçtüzüğümüzde gösterilen hususlara bağlıyız 
biz. 

Sayın Bakan, sorulacak sorulara cevap verebile
ceğini ifade buyuruyorlar. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Bir yanlışlık olmasın 
diye belirttim. 

BAŞKAN — Hayır yanlışlık yoktur, teşekkür ede
rim. 

le. 
Sayın Cesur, sualinizden vaz geçiyorsanız ayrı mese-

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Geçmiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Geçmiyorsanız buyurun sorun. 
MUSTAFA CESUR (İsparta) — Efendim Anayasa 

Mahkemesinin sorumluluğunu Bakan deruhde edemez
ler. Ben bunun için sorularımı tevcih edeceğim şahsı gör
mek istiyorum. Yüksek Meclisin huzurunda. Bakan 
bu mesuliyeti deruhde edemezler, mesuliyetin temsil
cisi olamazlar. 

BAŞKAN — Burada bir mesuliyet değil; sorulan 
bir suale istenen bir cevap vardır. 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Anayasa Mah
kemesinde suç işlenmektedir. Vatan Gazetesinde bu
gün ilân var, fakat karar neşredilmemiştir. Ben Ba
kanı sorumlu şahıs olarak görmüyorum. 

BAŞKAN — Bu sualin cevabını da yine Bakan 
alıp zatıâlinize iletme yetkisine sahiptir soruyorsanız; 
sormuyorsanız buyurun. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Şimdi Sayın Başkan, arkadaşımızın... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Anayasa 
yetkilisinden öğrenelim. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buranın bir adabı 
var, eğer bir sual soracaksamz, İçtüzüğe uymak zo
rundasınız; yoksa dışarıdan müdahale etmenin ma
nası kalmıyor. .. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Kardeşim, 
yetki belgesi var. 
4 BAŞKAN — Sayın Bakan; demek istiyorlar ki, 

zatıâliniz gidin de yetki belgesi olandan sorulsun bu. 
Siz burada bulunduğunuz müddetle, sizi çiğneyip 
başkasına ben sual soramam. Sizin varlığınız burada 
hepsinin üstündedir. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Sayın Başkan, şimdi şöyle bir durum 
var. Şimdi ihtisasa taalluk eden veyahut da muame
lâta taalluk eden bir sual soruyor arkadaşımız. Filva
ki ben bunun cevabını verebilecek durumdayım. Ama 
arkadaşımız, muamelâta taalluk eden bir konu oldu
ğu için, Sayın Genel Sekreterde yetki belgesi de var. 

BAŞKAN — Alabilirsiniz bilgiyi. Verebilirsiniz 
salâhiyet. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Bu cevabı bizatihi kendilerinden isti
yorlar. Ben de yetkili arkadaşımıza, mademki, mua-
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melâta taalluk eden bir konudur, oturdukları yerden, 
lütfederseniz, cevabını versin. 

BAŞKAN — Bu müsaadeyi veriyorsunuz. Peki; 
mesele kalmadı, buyurun. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Efendim, be
nimki Sayın Bakandan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Keskin'in zatı-
âlilerinize bir suali var. 

Buyurun Sayın Keskin. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Efendim, 
Cumhuriyet Halk Partisi sayın milletvekili Hasan 
Yıldırım arkadaşımız konuşması sırasında «Anaya
sa Mahkemesi kararlarını uygulamayan Hükümet 
ve Adalet Partisi Genel Başkanı» gibi ibareler kul
landı. Şimdi ben Sayın Bakandan şunu öğrenmek is
tiyorum. Anayasa Mahkemesi kararlarından Hükü
metimiz tarafından uygulanmayan bir karar var mı
dır? Bu bir. İki; Anayasa Mahkemesinin bir kararı
nın uygulanıp uygulanmaması konusunda Hükümeti
mizin takdir yetkisi var mıdır. Üç; uygulanmaması 
mümkün müdür? Yani arkadaşımızın tereddüdü kar
şısında biz de tereddüde düştük... 

BAŞKAN — Sayın Keskin, Anayasa Mahkeme
sinin kararlarının uygulanması konusunda icra or
ganına verilmiş bir yetkisi yoktur. Danıştay kararı 
gibi değildir; fakat bunlar hukukun mevzuatı içerisin
de olan şeylerdir. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Arkadaşımızın 
bir iddiası var da tereddüde düştük. Arkadaşımız hu
kukçu da Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakana bu sualin sorulmasını 
zait telâkki ediyorum. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Siz bilirsiniz 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Mehdi Bey, ister
seniz dışarıda örneğini verebilirim. Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri tasarısını neden getirmedin? 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, Sayın Yıldırım is
tirham edeyim. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Özür dilerim. 
BAŞKAN — Buyurun beyefendi, yerinizden Sa

yın Cesur'un suallerini cevaplayabilirsiniz. İsterseniz 
suallerini tekrar etsinler. 

ANAYASA MAHKEMESİ GENEL SEKRETE
Rİ CELÂLETTİN OLGUN — Vatan Gazetesindeki 
neşriyat hakkında mı efendim? 

BAŞKAN — Tekrar etsinler suallerini. 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Vatan Gazete
sindeki neşriyat hakkında, Anayasanın 38 nci mad
desinin ikinci ve üçüncü fıkralarının iptalinin ilân 
edildiği hakkında. Ayrıca, Danıştaym bir kararında, 
neşredilmemiş Anayasa Mahkemesinin tarih numa
rası zikredilmek suretiyle delil gösterilmek, hukukî 
mesnet gösterilmek suretiyle karar verildiği görülmüş
tür. Şu halde Danıştaya veya basına mahkemenin ka
rarları Anayasa hilâfına nasıl, niçin aksettirilmekte
dir? Bunun müsebbipleri kimlerdir? Bunlar hakkında 
bir takibata geçilmiş midir ve neticesi ne olmuştur? 
Bunların açıklanmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun beyefendi. 

ANAYASA MAHKEMESİ GENEL SEKRETE
Rİ CELÂLETTİN OLGUN — Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri; 

Konuşmacıların çoğunda Anayasa Mahkemesi 
kararlarının Anayasanın hükmü hilâfına gerekçesi 
yazılmadan açıklandığı yolundaki eleştiriler teşkil et
mektedir. Sayın soru sahibi milletvekilinin Vatan 
Gazetesinde bugün Anayasa Mahkemesinin bir kara
rma atfen yazılan yayından, bendenizin şahsen habe
ri yoktur. Sonra maruzatımı, benim Genel Sekreter 
olduğumu hesaba katarak, yetki ve görev sınırları 
içinde açıklamama izin vermenizi önemle rica edece
ğim. 

Genel Sekreterlik kademesinde ve bana bağlı ser
vislerde Anayasa Mahkemesi kararlarının gizli kal
ması için azamî gayret gösterilmiştir ve gösterilmeye 
devam edilmektedir. Anayasamızın 152 nci maddesi, 
gerekçe yazılmadan kararın açıklanmasına manidir. 
Bazı yayın organlarında kararlara ilişkin açıklanma
nın çıktığı bizleri de üzmektedir ve biz bunlar üzerinde 
durmaktayız. Yönetim kadrosu seviyesinde - tekrar 
özellikle duruyorum - yönetim kadrosu seviyesinde 
bunların açıklanmaması için gereken tedbirleri aldık 
ve almakta devam edeceğiz. Ancak yönetim kadrosu 
seviyesi dışında bir beyanatta bulunmama, yetkim 
manidir. Sayın konuşmacıların belirttikleri hususlar 
bizi de üzmektedir ve gerekli tedbirlerin alınacağına 
itimat buyurmanızı rica ederim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sual cevaplandırılmıştır. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Desenize ora
da da komünistler var. 

BAŞKAN — Müesseseler hakkında bu şekilde 
konuşmanızı çok görüyorum. Bir parlamenterin bu 
şekilde bir müessesesi tezyif etmesini çok görüyorum. 
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Son söz milletvekilinindir esasına uymak üzere, 
Sayın Hüseyin Erçetik? Yok. 

Sayın Hasan Özçelik? Yok. 
Sayın Kemal Önder? Yok. 
Sayın Ekrem Kangal? Yok. 
Sayın Fahri Özçelik? Yok. 
Sayın Osman Aykul? Yok. 
Sayın Mikail İlcin? Yok. 
Sayın Sabri Tığlı? Buyurun Sayın Tığlı. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan 
söz hakkımı Sayın Cesur'a devrediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Cesur. 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Muhterem Baş
kan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay gibi anayasal 
kuruluşların karşısında olmadığımı peşinen belirtmek 
isterim. Bunların en mükemmel seviyeye ulaşması ve 
kararlarında Anayasa, bilhassa millî yararlar istika
metinde en isabetli kararlan vermesini canı gönül
den istiyorum. 

Fakat, 20 Ocak 1977 tarihli Anayasa Mahkeme
sinin neşredildiği Resmî Gazeteyi okuduğum zaman 
büyük bir yeise kapıldım. Bu vergi değeri üzerinden 
gayri menkullerin istimlâkine taallûk eden, Anayasa
nın 38 nci maddesinin 2 nci ve 3 ncü fıkralarının 
iptali hakkında kararda, kamuoyunda vergi değeri 
üzerinden istimlak meselesini vicdanı sızlamadan hu
kuka uygun bulan kimse yoktur. Anayasa Mahkeme
si kamuoyunu yanında bulduğu için, şekil yönünden 
Anayasanın Anayasaya, Anayasa prensiplerine aykı
rılığı meselesini iptal etme imkânı 1488 sayılı Kanun
la ortadan kaldırılmıştı; ancak, şekil yönünden in
celeme yapabilecekti. Bu kanunun teklifinde ne Cum
huriyet şeklinin değiştirilmesi ve ne de Cumhuriyeti 
değitşirici bir veçhe mevzuubahistir. Bilâkis, Cumhu
riyet ilkelerinin daha iyi tatbik edilmesi gerekmekte
dir. Bunlardan birincisi, bu ilkelerden birincisi «Hâ
kimiyet, kayıtsız şartsız milletindir». Bu hâldmiyet 
meselesi, Anayasamızın 5 ve 6 nci maddelerine göre 
millet tarafından yargı organına ve daha önce de 
Millet Meclislerine Türkiye Büyük MUlet Meclisine 
verilmişti. 5 nci maddeye göre, bu hak, yani yasama 
hakkı, yasama yetkisi hiç bir şekilde devredilemez; 
evvelâ bunu Meclis devredemez veya başka bir mü
essese devir alamaz. 

Şimdi, Anayasa Mahkememiz iptal gerekçesinde: 
«Ben Anayasanın 2 nci maddesinde tadat edilen Dev
letin vasıflarını esas alarak, bu vasıfları incelerim.» 

17 . 2 . 1977 O : 3 

| Nedir bunlar? Altı tanesini saymış ve şunlar : 
1. Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına ve baş

langıçta belirtilen temel ülkelere... 
I 2. Millî demokratik, layik ve sosyal bir hukuk 
I devleti... 

Şimdi, bunlardan başlangıçta belirtilen temel il-
I kelerine geçecek olursak neler var: «Yurtta sulh, ci-
I handa sulh.» 
I Bugün Yüksek Meclis bir harp ilânı kararı verse; 

yok Anayasa Mahkemesi «Sen yurtta sulh cihanda 
I sulh prensibine aykırı hareket ettin» diyecek, Mec-
I Ksin yasal olan hakkım kaldırabilecek demektir. Bu-
I na biz müsaade edemeyiz arkadaşlar; «Egemenlik ka-
I yıtsız şartsız milletindir». Harp ilânı kararı Anayasa 
I Mahkemesinin vesayetinde değildir. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Meclis kararını 
I tefsir etme, Anayasa Mahkemesinin görevi dışında mı 

Sayın Cecur? 

MUSTAFA CESUR (Devamla) — Müdahale ede-
I bilecektir. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Bu kadar dejenere 
etmeye hakkınız yok. 

MUSTAFA CESUR (Devamla) — ikincisi, fer
din ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi 

I ve teminat altına almayı mümkün kılacak tedbirleri 
I almak. 

I Arkadaşlar; fert ve toplum, haddizatında birbiri
nin muarızıdır. Topluma bir şey vermek istediğiniz 

I zaman fertten alacaksınız, ferde bir şey vermek iste-
I d iğiniz zaman toplumdan alacaksınız. Şu halde mü-
I hım olan, Devlet bileşkesinde bunların dengesini te-
I min edebilmektir. Bu da siyasî tercih meselesidir. 
I Aynı şekilde, «Sosyal adalet» denilmiş. Bugün ki-
I racı var kiralayan var. Kiralayanın yirmi tane dairesi 
I var, kiracı da para ödeyip veriyor. Sosyal adaleti 
I gerçekleştirmek için, kiralayan yalnız kendine mah-
I sus daireyi bıraksın, üst tarafını istirdat edelim, mü-
I sadere edelim; kiracı bundan memnun olacaktır. Bu 
I da sosyal bir görüştür. Buna göre böyle bîr kararı, 
I sosyal adalete uygun kabul ederek bir karar veren 
I siyasî tercih gelirse, Anayasa Mahkemesi bunu ka-
I bul edecek veya reddedebilecek, öyle nü? Bu müm-
I kün değildir. Binaenaleyh, kamuoyu benim yananda-
I dır diye Anayasal müesseseler, Anayasayı çiğneme-
I melidir, benim savaşım budur. 
I Şu hale göre» siyasî tercih konusu olabilecek, 
I Anayasanın 2 nci maddesindeki vasıflan, tamamen 
I sübjektif olan vasıflan bir metre titizliği ile ele alır-
I sak, bunu da Anayasa Mahkemesinin eline verirsek, 
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bu Meclisten yasa çıkarılması imkân dairesinden çı
kar. O halde, burada bir boşluk vardır arkadaşlar. 

Bugün de öğrendiğimize göre, hâkimlerin itirazı 
meselesi hakkında yine Anayasa esasında konu teşkil 
eden bir meseleye hüküm vermiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Cesur, 2 dakikanız vardır 
efendim. 

MUSTAFA CESUR (Devamla) — Şu halde Mec
lis yasa yapamayacaktır. Bunu Sayın Halk Partisi 
Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve Senatoda da Meh
met Feyyat Bey açıklamıştır. 

Geliniz, bu Türk demokrasisini yaşatacaksak, mil
letin iradesine itimat ettiğimize göre... 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Önce 
doğru kanun çıkartacağız. 

MUSTAFA CESUR (Devamla) — Doğru kanun 
çıkaralım, o ayrı. Fakat hâkimler hâkimiyeti yahut 
hukuk hâkimiyeti iddia siyle demokrasinin çıkmaza 
girmesine mani olalım. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Bilhassa, demokrasi şudur : 
Milletin iradesini her şeyin üzerinde tutma mese

lesidir. 
AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Ama, ka

nunları doğru çıkaralım, başka türlü değil. 

MUSTAFA CESUR (Devamla) — Milletin ira
desi Mecliste başka türlü tecelli eder, Anayasa Mah
kemesinde başka türlü tecelli ederse... 

BAŞKAN — Sayın Cesur, son cümlelerinizi rica 
edeyim. 

MUSTAFA CESUR (Devamla) — Tamam efen
dim. 

Anayasanın 140 ncı maddesi var; Danıştay'a bir 
üye seçmek için Anayasa Mahkemesinin yedekleri 
dahil bütün üyeleri toplanacak, üçte iki çoğunlukla 
karar verecekler. Fakat, ekseriyeti tam olarak, tam 
ekseriyetle dahi Meclisler karar verse, bunu bir nis
pet dahilinde istediği gibi Anayasa Mahkemesi, hat
ta Anayasa mahkemelerini dahi bozabilecek durum
dadır. İşte tehlike çanı buradadır. Ya, Anayasaya ta
allûk eden hükümlerde büyük bir ekseriyetle, diğer 
meselelerde de milletin hakemliğine gitmeliyiz. 

BAŞKAN — Sayın Cecur, son cümlenizi rica 
edeyim. 

MUSTAFA CESUR (Devamla) — Tamam, söy
lüyorum efendim. 

Anayasa Mahkemesinin iptali Meclise dönmeli
dir ve Meclis ısrar ettiği takdirde referandumla mil

letin hakemliğine, o meseledeki görüşünün üstünlü
ğüne gidilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Cesur, son cümlenizi rica 
edeyim, vaktiniz 2 dakika geçiyor. 

MUSTAFA CESUR (Devamla) — Aksi halde 
Yüce Meclis, Anayasa Mahkemesinin vesayetinde 
bir intiba içinde yaşayacaktır. Buna gönlümüz razı 
olmuyor. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cesur. 
Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi Baş

kanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış
tır. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesinin bölüm
lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, her bölümü okutup ayrı ayrı oylarınıza 
sunacağım : 

Ç) ANAYASA MAHKEMESİ BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 4 017 300 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 İnceleme ve Yargı Hizmetleri 6 675 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtıla
mayan Transferler 40 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi Başkan
lığı Bütçesi Meclisimizce kabul edilmiştir, hayırlı, 
uğurlu olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, günlük programımız ta
mamlanmıştır. Bütçe görüşmelerine devam etmek için, 
18 Şubat 1977 Cuma günü, yani bugün saat 10.00'da 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati ı 01,10 

» > • • - « 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Sakarya Milletvekili Nâdir Lâtif İslâm'ın, 
1967 - 1976 yıllarında Ankara - İstanbul karayolunda 
meydana gelen trafik kazalarına ilişkin Başbakandn 
sorusu ve Başbakan adına Ulaştırma Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı. (7/1587) (1) 

23 . 12 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların, İçişleri, Bayındırlık ve Ulaş-

turma bakanlarınca, * kendi yönlerinden - yazılı ola* 
rak cevaplandırılması hususunda gereğine delâletleri
nizi rica ederim. Saygılarımla. 

Sakarya Milletvekili 
Nâdir Lâtif İslâm 

1. Ankara - İstanbul Devlet yolu üzerinde 10 
yıllık süre içinde (1967 -1976) kaç trafik kazası mey
dana gelmiş, kaç kişi ölmüştür?. 

2. Aynı süre içinde bu devlet yolunun, İstanbul -
Adapazarı bölümünde meydana gelen trafik kazaları 
ile ölüm olaylarının sayısı nedir?. 

3. Bu kazaların kesafet gösterdiği Adapazarı -
Dörtyol mevkiinde, bir alt veya üst geçit yapılması 
veya başka müessir özel tedbirler alınması yolunda 
münferiden veya öteki bakanlıklarla birlikte olarak 
Bakanlığınızca ne gibi çalışmalar yapılmıştır?. 

Bu çalışmalar hangi safhadadır?. Ne zaman so-
nuçlandınlabilecek ve ne gibi tedbirler getirilecek
tir?.. 

15 . 2 . 1977 
T. C. 

Ulaştırma Bakanlığı 
Kara Ulaştırması 

Genel Müdürlüğü 
KUGM : 430/527-784,5931 

Konu : Sayın Nâdir Lâtif İslâm' 
m trafik kazaları ile ilgili öner
gesi.. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Millet Meclisi Başkanının 3 , 1 . 1977 tarih

li ve 7/1587-5361/41380 sayılı yazısına istinaden, 
Başbakanlık parlamento ile ilişkiler Müzevirliğinin 
11 . 1 . 1977 gün ve 106-305/01091 sayıh yazısı. 

Sakarya Milletvekili Sayın Nâdir Lâtif İslâm'ın 
1967 - 1976 yılları arasında Ankara - İstanbul Kara-

(1) 1 . 2 . 1977 tarihli 39 ncu Birleşim Tutanak 
Dergisinde yayınlanan cevaba ek cevaptır. (7/1587) 

yolunda meydana gelen trafik kazalanna ilişkin öner
gesinin, Bayındırlık ve İçişleri Bakanlıklarım ilgilen
dirdiği anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 

2. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, Tariş 
Pamuk Birliği Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin so
rusu ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı cevabı. 
(7/1620) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından ya

zdı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla rica ede
nim. 17 . 1 . 1977 

İzmir 
Kemal Önder 

7 Haziran 1975 tarih 15258 sayılı Resmî Gazete
de ilân edilen ve 5 . 6 . 1975 günlü ve •7/10061 sayılı 
Kararnameye ek'in 4 ncü maddesinin (b) fıkrasında 
«Kooperatif ve birliklerin yönetim ve denetim kurul
larına seçilenler birliğe bağlı iştiraklerde hiçlbir şekil
de görev alamazlar» denmektedir. 

İzmir Tariş Pamuk Birliği Yönetim Kurulu Baş
kanı Fethi Bahir Tariş'in iştiraki bulunan Aydın Teks
til İdare Meclisi üyesidir. Ayrıca yine Tariş'in iştiraki 
bulunan Millî Aydm Bankası Yönetim Kurulu Baş
kanı Erdoğan Şimşek aynı zamanda Tariş Pamuk 
Birliği As/başkanıdır. Bakanlığınızca uzun süreden beri 
devam etmekte olan bu kanunsuz durum hakkında 
bilgi vermenizi rica ederim. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 15 . 2 . 1977 
Teşkilâtlandırma 

Genel Md. 
Dosya No. : 15-2/57-84 3020 

Konu : İzmir Milletvekili Sayın Kemal 
önder'in soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 25 . 1 . 1977 tarih ve 7/1620-5549/42390 sa

yıh yazınız. 

İzmir Milletvekili Sayın Kemal Önderin Tariş 
Pamuk Birliği Yönetim Kurulu üyeleri Fethi Batur ve 
Erdoğan Şimşek hakkındaki yazılı soru önergesi ile 
ilgili olarak gereken inceleme yapılmıştır. 
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Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Anamuka-
velenamesinin 25 nci maddesinde 5 . 6 . 1975 tarih ve 
7/10O61 sayılı Kararname ile yapılan değişikliğe da
yanılarak, seçimle iş başına getirilen yönetim ve de
nelim kurulu üyelerinin görev ifa ettikleri birlikte ve
ya ortak kooperatiflerin, iştirak ve teşebbüslerinde 
herhangi bir görev almamaları; Anamukavelename 
esaslarına uymayan ek görevlilerin durumlarının Genel 
Kurul toplantılarında alınacak kararlarla Anamukave
lename esaslarına uygun hale getirilmeleri bütün Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliklerine tebliğ edilmiştir. 

Ayrıca, Üzüm, İncir, Pamuk ve Zeytinyağı Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliklerine bu konuda tereddüt
lerini bildiren yazılarına karşıhk 30 . 6 . 1975 tarih ve 
3077 sayılı yazımızla Birliğe bağlı kooperatiflerin yö
netim ve denetim kurullarına seçilmiş olup ta, halen 

• t ^ 1 

Birlik iştiraklerinde görevli olanların ya Birlik yöne-
•tka ve denetim kurullarından veya bu görevlerinden 
Mifa etmeleri gerektiği duyurulmuştur. 

Anamukavelename hükmüne ve Bakanlığım tebli
gatına rağmen Pamuk Birliği Yönetim Kurulu Baş
kanı Fethi Batur'un Birliğin de hissedarı bulunduğu 
Aydın Tekstil Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu üye
si olduğu; Yönetim Kurulu üyesi Erdoğan Şimşek' 
in Millî Aydın Bankası Yönetim Kurulunda görevli 
bulunduğu, anlaşılmış ve bu durum sakıncalı görüle
rek, ilgililere, 4 . 2 . 1977 tarih ve 356 sayı ile gerekli 
tebligat yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Halil Başol 
Ticaret Bakanı 

• » « • 
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1977 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Maddelerine Geçilmesine Verilen Oylann Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Mehmet Hulusi Özkul 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 
AFYONKARAHİSAR 

Mehmet Rıza Çerce! 
Rasim Hancıoğlu 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Kerem Şahin 
Mir Bahattm Yardımcı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkaı 

ANKARA 
Hüsameddin Akmumcu 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
t. Hakkı Ketenoğlu 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Hasan özçelik 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
thsan Ataöv f 

Abdurrahim Erdem ' 
Remzi Yılmaz 

üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Geçersiz oylar 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

[Kabul Edenler] 

450 
422 
233 
189 

24 

4 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
Nah it Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Komal Al ve r 
Ühan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Acar 
Ali Elverdi 
Halil Kara.atlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Hüseyin Suat Sungur 

Mustafa Tayyar 
| Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu 

I Turhan Utku 
1 DENİZLİ 
| Sami Arslan 
| Rıza Gcnçoğlu 

DİYARBAKIR 
l Abdüllâtif Ensarioğlu 

Halit Kahraman 
Mahmut Kepoln 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELAZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 
Rasim Küçükel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyaseetiin Karaca 

Korkut Özal 
Zekâi Yaylalı 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Rozgeyik 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞMAME 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Mehmet Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Hasan Aksay 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
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Nilüfer Gürso) 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyıin Özdcmir 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
Cemal Sııer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal-
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osma 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 

Halit Evliya 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 

KARS 
Yasin Bozkurt 
Abdülkerim Doğru 
Cemil Ünal 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi Öztürk . 
Hasan Tosyalı 

KAYSERt 
Mehmet Altmışyedioğlıı 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu 
Selçuk İmamoğlu 

Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil Özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Reşat Aksoy 
'Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Er bakarı 
Kcmâlettin Gökakm 
Mustafa Kubilây tmer 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Hüseyin Cavit Erdemir 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Ahmet Kara asi an 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi Özgür 
M. Gündüz Sevil gen 
Ön.'H Sakar 
Süleyman Tuncel 

MARDİN 
Fehim Adak 
İbrahim Aysoy 

Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ün at Demir 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkoi 
Ragıp Üner 

NîGDE 
S. Yaşar Anbaş 
H. Avni Kayurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mustafa Kemal Gönül 
Kemal Şensoy 

| Bilâl Taranoğlu 
I Scnai Yazıcı 
i RİZE 
f 

\ Suıii Reşat Saruhan 
I Cevat Yalçın 
) SAKARYA 
| Nuri Bayar 
\ Nadir Lâtif İslâm 
| İsmail Müftüoğlu 
j SAMSUN 
| A)'. Acar 
jj Mustafa Dağıstanlı 
| Doğan Kitaplı 
| Hüseyin Özalp 
\ Hayati Savaşçı 
| SİİRT 
| İdris Arıkan 
İ SİNOP 
l Mustafa Kaptan 
| SİVAS 
| Enver Akova 
f Ahmet Arıkan 

Vahit Bozatlı 
Mehmet İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan İl gün 

TOKAT 
| Hüseyin Abbas 

Fcyzullah Değerli 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfi Köktaş 
Mehmet Özgür 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Halil Millî 
Abdülkadir Öncel 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Sebati Ataman 
Fevzi Fırat 
Orhan Göncüoğlu 
Mehmet Zeki Okur 

ADANA 

Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
İller Çubukçu 

Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 

Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

[Reddedenler] 

AFYONKARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AÖRI 

Cemil Erhan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Kemal Ataman 
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Osman Ceran 
Necdet Evl iyagi l 1 
Mustafa îmirzal ıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kır ıkoğlu 
İb rah im Saffet Omay 
Cevat Önder 
Fer iha F a t m a Öztüı-k 
Önder Sav 
İ lyas Seçkin 
Sabahat t in Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Bayka l 
Ömer Buyrukçu 
Fahri Özçelik 
Faiz Şar la r 

ARTVİN 
Turgu t Al t ımkaya 
E k r e m Sadi E"dcm 

AYDIN 
İsa A y h a n 
M. Şükrü Koç 

BALIKEStR 
Necat i Cebe 
Sadullah Usıımi 
Orhan Üre tmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Hasan Cel'âlettin Ezman 

BOLU 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekl i 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çancri 
Hasan Sever 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Eteni Eken 
Kasım P a r l a r 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Hüseyin Erçel ik 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Recai İskcnderoğlu 
Bahat t in Karakoç 
Mahmut Uyanık 

E D İ R N E 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 

"Atina Atna 
A. Orhan Senem->ğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çet inkaya 
Nure t t in Karsu 

ERZURUM 
Selçuk Erverd i 

ESKİŞEHİR 
Mura t Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
ib rah im Hor toğlu 
Mehmet Özmen 
Yusuf Öztürkmcn 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Hasan Vamık Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tunç er 

H A K K Â R İ 
ı\fi kail İlcin 

HATAY 
Sahri İnce 
Mehmet Sönmez 
Ma'lik Yılman 

İÇEL 
Fîikmet Bal oğlu 
Oral Mavioğhı 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgiray 
Abdul lah Baş tü rk 
Orhan Birgi t 
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Vahit Yaşar Çalın 
A. Bah i r Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Abdıırrahman Köksaloğlu 

1 Necdet ükmen 
Ali Neja t ölçen 
İ lhan Özbay 

i M. Kâzım üzeke 
A. Doğan öz tune 

\ Mehmet Emin Sungur 
i Şükrüye Tok 
I Ali Topuz 
j Metin Tüzün 
| Necdet Uğur 
i Reşit Ülker 
! H a l û k Ülman 
' Engin Unsal 
İ İZMİR 
i Kaya Bengisu 
1 Alev Coşkun 
I Yüksel Çakmur 
\ Süleyman Genç 
| Coşkun Karagözoğlu 
| A. Kemal Önder 
; Remzi Özen 
. Neccar Türkcan 
; Mahmut Türkmenoğlu 
: KAHRAMANMARAŞ 
: Mehmet Özdal 

Oğuz Söğüt lü 
KARS 

[ Doğan Araslı 
Hasan Yıldırım 

İ KASTAMONU 
, Vecdi İ lhan 
\ Sabri Tığlı 
1 K A Y S E R İ 
\ Tufan Doğan Avşargil 
' Mehmet Yüceler 

K I R K L A R E L İ 
! T a n k u t Akal ın 
| Mehmet Dedeoğlu 
] KIRŞEHİR 
j Mustafa Aksoy 
| Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Turan Güneş 

KONYA 
ismet Büyükyaylac ı 
Hüseyin Keçeli 

Ali Kökbudak 
Özer Ölçmen 
Mustafa Üs tündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
H a k k ı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Yeli Bakirli 
Mustafa Ok 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Ahmet T ü r k 
Nure t t in Yılmaz 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerl i 

MUŞ 
Ahmet Haindi Çelebi 
Tekin İ ler i Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Mehmet Al tmsoy 
Azmıi Yavuzalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
F e r d a Güley 

RÎZPJ 
O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Kenan D u r u k a n 
Hayre t t in Uysal 

SAMSUN 
Fahri Birer 
İlyas Kılıç 
F u a t Uysal 

SİİRT 
Abdülbaki Car t ı 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfik F i k r e t Övet 

S ÎVAS 
N. Nazif Ars lan 
Ahmet Durakoğ lu 
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Ekrem Kangal 
Mustafa Timıisi 

TEKİRDAĞ 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 

Adil Ali Cinel 
H. Kadri Eyüboğlu 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 

Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Celâl Paydaş 

UŞAK 

j, Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 

Ilışan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
ilhami Çetin 
Nedim Korkmaz 

ZONGULDAK 

Zekâi Altmay 
Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakaş 

\Oya Katılmayanlar] 

AFYONKARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 

BURSA 
Mehmet Turgut 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
İ. Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞHANE 
M. ,Orhan Akkoyımlu 
(Bşk. V.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
ilhamı Sancar 

• KAHRAMANMARAŞ 
ismet Ağaoğlu 
Ali Zülfikâroğlu 

[Açık Üy 

Aydın 
Kars 
Ordu 
Trabzon 

KARS 
Kemal Güven (Başkan) 
Kemal Okyay 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 

KONYA 
Faruk Sükan 

i MUĞLA 
i Adnan Akarca 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

^elikler] 

1 
1 
1 
1 

i SAMSUN 
Hilmi Türkmen 
İrfan Yankutan 

SÜRT 
Abdülkerim Zilan 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

47 NCİ BİRLEŞİM 

17 . 2 . 1977 Perşembe 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X I . — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
3Carma Komisyonu raporu ile 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/494; C. Senatosu : 1/492) (M. Mec
lisli S. Sayısı : 499; C. Senatosu S, Sayısı : 614) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 2 .1977) 

X 2. — 1977 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1 /496; 
~C. Senatosu : 1/494) (M. Meclisi S. Sayısı : 473; 
C. Senatosu S. Sayısı : 616) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1977) 

X 3. — 1977 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kamumu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
rumla dair C. Senatosu ve Bütçe Kanma Komisyonu 
Başkamhlkları tezkereleri. (M. Mecİsi : 1/495; C. Se-
raaltosu : 1/493) (M. Meclsi S, Sayısı : 472; C. Sena
tosu S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihî : 14 < 2 , 1977) 

X 4. — 1977 yık Anadolu Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve 'Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu BaşkaniıSe-
fliarı tezkereleri. (M. Meclsi ; 1/497; C. Senatosu : 
1/495 (M. Meclisi S. Sayısı : 474; C. Senatosu S, Sa
yısı : 617) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

X 5. — 1977 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karama Komisyonu raporuna daür 
O Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri, (M. MecM : 1/498; C. Senatosu : 
1/496) (M. MecM S. Sayısı : 475; C. Senatosu S. Sa
yısı : 618) (Dağıtma tarihi : 14. 2 . 1977) 

X 6. — 1977 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
(dalir C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. MecM : 1/499; C. Semato-

I su : 1/497) (M. MecM S. Sayısı: 476; C Senatosu S, 
Sayısı: 619) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

X 7. — 1977 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe kanunu 
I tasarısı ve Bütçe Karana Komisyonu raporuna dair 

C. Senatosu ve Bütçe Karana Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi 1/500; C. Senatosu : 1/498) 
(M. MecM S. Sayısı : 477; C. Senatosu S. Sayısı : 
620) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

X 8. — 1977 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe ka-
I numu tasarısı ve Bütçe Karana Komisyonu raporuna 

dair C. Senatosu ve Bütçe Karana Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. MecM : 1/501; C. Sena
tosu : t/499) (M. MecM S. Sayısı : 478; C. Senaitosu 
S. Sayısı : 621) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 9. — 1977 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dâir C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/502; C. Sena
tosu : 1/500) (M. Meclisi- S. Sayısı : 479; C. Sena
tosu S. Sayısı : 622) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

X 10. — 1977 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo-

I runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/503; C. Se
natosu : 1/501) (M. Meclisi S. Sayısı : 480; C. Sena-

J tosu S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 
X I I . — 1977 yılı Ege Üniversitesi1 Bütçe kanunu 

I tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
I C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık-
I lan tezkereleri (M. Meclisi : 1/504; C. Senatosu : 

1/502) (M. Meclisi S. Sayısı : 481; C. Senatosu S, 
Sayısı: 624) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

X 12. — 1977 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe kanunu 
I tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
I C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan-t 

lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/505; C. Senatosu : 
1/503) (M. Meclisi S. Sayısı : 482; C. Senatosu S« 
Sayısı: 625) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

X 13. — 1977 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
I kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo

runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 



Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/506; C. Se
natosu : 1/504) (M. Meclisi S. Sayısı : 483; C. Sena
tosu S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 14. — 1977 yılı înönü Üniversitesi Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/507; C. Sena
tosu : 1/505) (M. Meclisi S. Sayısı : 484; C. Sena
tosu S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 15. — 1977 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe kanu
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/508; C. Sena
tosu : 1/506) (M. Meclisi S. Sayısı : 485; C. Sena
tosu S. Sayısı : 628) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 16. — 1977 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/509; 
C. Senatosu : 1/507) (M. Meclisi S. Sayısı : 486; 
C. Senatosu S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1977) 

X 17. — 1977 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/510; C. Sena
tosu : 1/508) (M. Meclisi S. Sayısı : 487; C. Sena
tosu S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 14 , 2 , 1977) 

X 18. — 1977 yılı İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demileri bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mecli
si : 1/511; C. Senatosu : 1/509) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 488; C. Senatosu S. Sayısı : 631) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1977) 

X 19. — 1977 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/512; C. Sena
tosu : 1/510) (M. Meclisi S. Sayısı : 489; (C. Sena
tosu S. Sayısı : 632) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 20. — 1977 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/513; 
C. Senatosu : 1/511) (M. Meclisi S. Sayısı : 490; C. 
Senatosu S, Sayısı : 633) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

X 21. — 1977 yılı Orman Genel Müdürlüğü Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/520; C. Se
natosu : 1/518) (M. Meclisi S. Sayısı : 497; C. Sena
tosu S. Sayısı : 640) (Dağıtma tarihi : 14 , 2 . 1977) 

X 22. — 1977 yılı Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 1/517; C. Senatosu : 1/515) 
(Mi. Meclis. S. Sayısı : 494; C. Senatosu S. Sayısı : 
637) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

X 23. — 1977 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi : 1/514; C. Senatosu : 1/512) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 491; C. Senatosu S. Sayısı : 634) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 24. — 1977 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdür-: 
lüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/518; C. Senatosu : 1/516) (M. Meclisi S. Sayısı : 
496; C. Senatosu S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 , 1977) 

X 25. — 1977 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/519; 
C. Senatosu : 1/517) (M. Meclisi S. Sayısı : 495; C« 
Senatosu S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

X 26. — 1977 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/515; C. Se-^ 
natosu : 1/513) (M. Meclisi S. Sayısı : 492; C. Se
natosu S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

X 27. — 1977 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/516; C. Senatosu : 1/514) (M. Meclisi S. Sayısı : 
493; C. Senatosu S. Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 , 1977) 



X 28. — 1977 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıktan tezkereleri (M. Meclisi : 1/521; 
C. Senatosu : 1/519) (M. Meclisi S. Sayısı : 498; C. 
Senatosu S. Sayısı : 641) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

3 
SEÇÎM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAÎR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER ÎŞLER 




